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В1ЉБЕ™ ОЕ ЕА ЗОС1ЕТЕ 5ЕКВ1Е-РКАКСЕ ОЕ ЕЕ5КОУАС

НЕРАСКИДИВА СПОНА ДВЕЈУ КУЛТУРА
Сто годииа постојања Друштва за културну сарадљу Србија-Француска

вља традицију Француског 
књижевног друштва (5осЈе1е 
Пиегајге Ггап^ајзе). обележава ове 
године први век свог постојања. 
У Београду је поводом стогоди- 
шњице одржана. 30. маја. вели- 
чанствена свечана академија у 
великој сали Коларчеве заду- 
жбине. Великом броју прису- 

.тних обратили су се најпре

Маја месеца 1904. годиие у 
Београду је осповано прво 
друштво српско-фраицуског 
пријатељства и сарадње. Имало 
је назив 5оае1е Циеппге Ргап- 
дтзе и у његовом Статуту стаја- 
ло је да је његов циљ да у Србији 
шири сазнања о француском 
језику и култури и да јача инте- 
лектуалне везе које сједињују 
два народа. Друштво је наро- 
чито активно било у годииама 
пред Први светски рат. Остало 
је забележено да је његов поча- 
сни председник бно крал3 Петар 

а члаиови пајистакнутија имена 
културног, научног и полити- 
чког живота у Србији (између 
осталих Јован Скерлић, Богдан 
Поповић, Јован Жујовић, Ми- 
лан Грол). Савезништво у 
Великом рату и школовање 
српске омладине у великом 
броју у Француској допринели 

су да се непосредно иосле рата у 
појединим градовима стварају 
француско-српски клубови (у 
ЈТесковцу 1919. године), а крајем
1920. основана је велика органи- 
зација 5осЈс1ес1е5АтЈ5с1с 1аРгапсе 
(Друштво пријатеља Францу- 
ске) која ће у Југославији до 
1941. годпне имати скоро 70 
огранака.

Друштво пријатеља Фра- 
нцуске основано јс у Лссковцу
1921. годнис, међу првима у 
зсмљи, и оно је својом дела- 

тношћу ностало зиачајан чи- 
нилац у културпом п дру- 
штвспом животу предратиог 

Лесковца.

После Другог светског 
рата, у измењеним условима, 
организација је наставила са 
радом под именом Друштво-за 
културну сарадњу Југославија- 
Француска са седиштем у 
Београду, да би деведесетих
година прошлог века промени- 
ла име у Алијанса Југославија- 
Француска. Алијанса је имала 
неколико огранака у Србији, а у 
Лесковцу је 1998. образовано Друштва. проф. др Иван Димић, 
Друштво Југославија-Францу- 
ска. Коначно, опет услед изме-

поздравним речима председник

и директор Француског култур- 
ног центра Оешз ОаШагсГ а 
председнику Друштва Србија-њених политичких околности. 

организација у Београду је пре Француска из Лесковца припала
две године добила назив Дру- Је изузетна част да после њих, у 

име српско-француских дру- 
штава ван Београда, упути речи 
поздрава. Потом је проф. др 
Михаило Павловић у исцрпном

штво за културну сарадњу 
Србија-Француска.

н врло документованом излага- 
њу говорио о српско-францу- 
ским везама. Свечана академија 
је настављена веома богатпм и 
брижљиво одабраним култур- 
но-уметничким програмом у 
чијем средишту се налазно 
избор текстова француских и 
српских аутора у интерпрета- 
цији студената француског 
језика и књижевности. Среди- 

ном октобра 2004. Друштво ће 
организовати симпозијум о 
српско-француским односпма у 
току последњих сто година уз 
учешће наших н францускпх 
научника.

И Друштво Србија-Францу- 
ска у Лесковцу укључпће се до 
краја ове године у обележавање 

ове значајне годишњице.

Са сасчанс акадсмије у БсоГраду

Мењала су се. дакле, имена 
ове српско-француске асоција- 
ције, она је доживл>авала успоне 
и падове, али циљеви утеме- 
љени 1904. остали су, углавном 
исти: развијање културних и 

других всза између два народа и 
ширење франкофоније.

Сећајући се својих корена, 
Друштво за културну сарадњу 

Србнја-Француска, које наста-



* * * ВЕСТИ *** ВЕСТИ * Н: ВЕСТИ ***X Р О Н И К А
(јануар-јун 2004) Сопсоигб с1е 1а сНапбоа ГгапсорНопе 

На такмичењу у изнођеп.у шапсопа, одржаном у Нишу 20.4.2004, 
учесиици са нашег подручја имали су врло запажен иаступ. Снојим 
иитерпретацијама иублпци су се представиле ученице Гимназије из 
Лесковца Милијапа Станковић и Иваиа Или1\ (уз ирати.у Мплнјане 
Рнстић, Јоване Стаменковнћ п Ивана Коцнћа). као п учснице 
Гнмназије нз Лебаиа Бојана Велпчковпћ п Вера Велнчковић 
(пратно их иа клавиру Радослав Лале Јовановпћ). На такмичењу је 
било 36 учесника (од 18 до 26 годпна старости) из више градова 
Србије.

29.1. Вече француске ноезије и шансоне. Учествовали су 
ученицп Медицинске школе н Ги.мназнје. Програм је 
водпла Јасна Хрвић. професор (Чнтаоница Друштва). 

20.2. Представљен 11. број "Алијаисе" (изишла у 300 
примерака). На иромоцији аутори су читали своје 
текстове(Чптаонпца Друштва).

9.3. Вече француске шансоне. Солистички концерт Јована 
Тасића (Ка.мерна сала Културногцептра).

26.3. Изложба ликовнпх радова ученика лесковачке Гпмиа- 
знје (Сала читаонице Друштва).
Двестагодишн.пца рођен.а Жорж Саид. Предавање на 
француском језику Тање Коцић. професора Медицинске 
школе. Одломке из дела Ж. Санд п Алфреда де Мисеа, уз 
музику Шопена п Листа. читали су ученици Медицинске 
школе (Читаоница Друштва).

20.4. Трибпна: Ежеп Јоиеско - десет година после смрти. 
Учествовали Драган Радовпћ, Душан Јањић, Неиад 
Тодоровићи ДраганТасић.У оквиру трибине прпказана 
је представа Јоиесковог комада "Лекција" (Народно 
позориште).

12.5. Предавање Драгапа Таснћа Франиуско-српске 
литсрарне осзс: Парнас и симболизам. Учешће ученика 
Гимназнје (Културни центар).

26.5. Изложба лнковннх радова ученика Уметничке школе из 
Ниша (Чнтаоница Друштва).
Вече љубавне поезије и шансоне. У програ.му је 
учествовало више од 30 ученика гимназија из Лесковца, 
Власотипца п Лебаиа, као п Медицинске и Музичке 
школе. Интериретаторп шансона бнли су п професори Ј. 
Тасић(уз пратњу на гптарн М. Жнвковића). Ј. Хрвић (уз 
пратњу на гитари П. Станковића). Т. Коцнћ. Једну 
шансону отпевао је. као гост. Владимир Павловић. 
председник Удружења професора француског језика 
Србије. Водитељ: Тодор Јорданов (Свечана сала 
Гнмназпје).

Такмичеља ученика
На окружиом такмнчењу у знању фрапцуског језика за основне 

школе, одржаном 3.4.2004. у ОШ "К. Стаменковнћпрва трн места 
освојилесу:

Миљана Павловић.ОШ "Р.Домановпћ",Манојловце,
Ангелина Штеровић.ОШ "Ј. Костић". Лесковац
Марија Пепшћ.ОШ "Ј. Костић",Лесковац.
На републичком такмнчењу, 8. маја у Београду, учествовала је 

само првоиласирана ученица.
Једиии вредан резултат на такмнчењу за учснпке средњих 

школа (31. март у Гимназијн у Лесковцу) остварнла је Сања 
Стаиковић. уч. Гимназнје из Лебаиа: оиа је учествовала на 
републичком такмнчењу 24.4.2004. у Београду.

Место у ВоАичу франкофоније

6.4.

Удружење фраикофоних новпнара у СЦГ издало је недавно 
Воднч кроз франкофонс ресурсе у Србији и Црној Г'ори (Сии1с Јез 
геззоигсез/гапсорНопез еп 5егМе-е1-Моп1епе%го) у коме су сакупљепе 
ииформације о фрапкофоним амбасадама. културнпм центрима. 
удружењима, медији.ма, школама, факултетима. У Воднчу се иалазе 
п подацн о наше.м Друштву са напоменом да издаје часопис 
(ша1»а21пс) Алијанса (АШапсе). Овај водич је доступан на 
и-иле.ирГбсу.оп;.

8.6.

Новн дарови
Библнотека Друштва постала је богатпја за још стотнпак ки.ига 

из разних области, као н неколико иовпх видео касета. Од амбасаде 
Француске у Београду добијеиа је на поклоп п сателитска аитеиа 
тако да се у читаоници Друштва може пратити пет француских ТВ 
канала. Друштво иначе редовпо добија Рап$ Матсћ п Репнпс асшеИс а 
п ревију за младе Јс ћоиците.

Друштвоје, најзад.добилосвој сталнителефон: 214-298.

Јануар-јун 2004.
Разне активности Друштва: рад библиотеке. читаонице 
(иодржаван.е часова француског језпка), седнице 
У иравног одбора п др.

Приредбе поводом Дана франкофоније
глед, исказан афпшама и колажи- 
ма, на Француску, њену историју, 
географију, културу. Пажњу је 
нарочито привукао, у средишту 
поставкс, рсљефио и маштовито 
дат лик Париза. Изложбу је отво- 
рила Јасна Хрвић, професор Гимна- 
зије.

Март је традиционално месец 
франкофоније и у свету се про- 
славл>а низом манифестација. У 
Лесковцу су дани франкофоније 
обележени двема ириредбама. 
Најпре је 9. марта у Камсрној сали 
Лесковачког културног центра 
(сала биоскопа) одржано веома

успело Вече француске шансоне п 
поезије. Био је то, у ствари, 
солистички концерт нашег врсног 
шансоњера, нрофесора Јована 
Тасића. Вече је било посвећено
литерарноЈ шансони о чему јс г. 
Тасић исцрпно говорио. На гитари 
га је пратио његов стални сарадник 
Миодраг Живковић, професор 
енглеског језика. У програму су 
узели учешћа и ученици Гимназије 
и Медицинске школе, а бројној 
публици се посебно допао наступ 
ссстара Коцић, професора Тањс и 
Сање.

■ .

■

■:

Крајем месеца. 26. марга, у 
просторијама Друштва отворена је 
изложба ликовних радова ученика 
Гимназије из Лесковца. Био јс то 
специфичан и врло занимлшв по-



КХТКЕПКХ ЛУЕС ВЕК^АКР ВАУАМТ. ПГПРТТГ.ПК РЕЗ КЕСНЕКСНГ.8 АКГНР.П1ј0С101ЈЕ8 А САККЛ^' ОКАР ј

СООТАСТ Е1ЧТКЕ БЕ1ЈХ МОШЕб :

ЗатесН тапп. 1.а с!\а1еиг ассаМап1е. Аргез $ер( кПоп\е1ге$ <1е гоШе азрНаНее ип у\уа§е е1 ипе ашге гоШе роиззгегеизе дш тоше 
ји$ци'аи зопипе(<1и тоШ арре1е 1и$Нтапа рпта ои Сапст Сгас1. ка-НаШ ипе %гап<1е ас1т1е. ТоШ 1е топс/е $аН $оп (1ечо\г Те$ 
сНегсПеигз тепез раг М. ВауаШ 1егттеШ 1е$ ггачаих ргешз роиг сеИе аппее. Оечат 1е$ Нагациех ип реШ %аг<;оп потте 
СиШаите соиг( е! сотр\е еп хегНе ауес ип "г"%оШоига1: јес1ап, с1\>а, 1п... N01(5 а\>оп$ (гои\>еМ. Ва\?аШ цш а ассер(е аинаМетеШс1е 
геропсПе а (/ие1с/ие$ с/иезНоиз соисеташ 1е$/оиШеззигсе сИе.

.
I
I

Сапст СгасЈ реш аизм хепчг <1е птос1е1с" 
роиг Гехр1огаи'оп (ГаШгех $Не$ агсИео- 
(о&ГС/аез, Н1еп с/ие 1е МтШеге Јганссиз с/ех 
аЈ/атез е\гсш%егех зоиНаНе аијоигсГНш 
ГтхЧег, с1сш5 ип 5оис\ с/е пдиеиг Нип§е1аЧк. 
ГоиуеПиге с/е поиуеаих сНсшЧег.ч. Мсиз роиг 
СС. Га\ ешг ез\ аззиге, (ат пои.ч (а'15он5 
рагаЧге, а 1Шегуа11е5 ге§иНег5 е/ га\5ои- 
наН/е5, с/с5 риННсаП’оп5 с/е с/иаГче. Е\ 
Гехрепепсе а ргоиге циџен са5 с/е сН//1сиПс5 
§га\’е5 (1а §иегге см/е раг ехетр/е) оп с/оч 
а\'аш \ои\ сотр\ег5иг /е тсГтиен с/е5 сошас/5 
е\ с/с5 атШс5 шсН\’\с/иеИе5. Ее рП/5 с/иг С5\ $ап5 
с/ои/е с/етеге пои5, е\ оп с/оЧ $оиНси\ег с/ие 
се$ атШе5 реп/игет с/сш5 /е5 §епегаП'оп$ 
/\Чиге$.

ехс1и$\уетеШ с/е 530а 615 етчгон, /7пџу ара$ 
сПшег/егепсе а\'ес ине оссирапон р1и$ 
гесеШе ои р1и$ аис\епне. Сапст Сгас/ рсш 
с/онс 5епчг с/е ге/егенсе роиг Ге/ис/е с/е$ 
оНје\5. аи то\н5роиг \оШеГсчге На/катцие.
- 1м огоН/етаНаие с/е$ е\ис/е$ $иг /е$ тхтјот
$1а\’е$. II нџу а ра$ (ГНаИчаI ра1ео$1а\’е а 
Сапст Сгас/. та\5 ои у \гои\’е с/е$ оНје\$ 
ачс5\ан\ ине рге$енсе $/а\е с) ргохтШе. 
Сотте /а \че с/е /а \’Ше сотск/с а\’ес Гсроцие 
с/е Гт5\аИа\\он с/е$ 5/а\'е$ с/ан$ 1с$ Ва/кан5. 
ио\(5 а\’он$ \с\ ГоррогЧтЧе (ГоН5еп’ег 1е$ 
сон\ас\$ ен\ге (/еих си/\иге5 : /е$ 5/а\'е$ 
5џ\н5\а11еш с/ан$ /е$р1синс$, с/ш ге\оита\еп\ а 
/а ЈпсНе с/ерш51е$ е\'енетеи\$ (/гата\\цие5 с/и 
Ус 5\ес1е, \ан(/\$ с/ие /е$ Наи\еш5 тоуенне5 
ге5\еи\ а\\х та\Н5 с/е$ Ву2аи\\н5. Е\ 
нсчигеИетеш. /с5 сон\ас\5 еШге /е$ с/е\\х 
рор\\/а\ '\оп5 пе 5он\ ра$ \оијош'$ Но5\Ие$ : он 
Јач с/\\ соттегсе, с/е$ сс/\ан§с5, с/е$ 5/а\'е$ 
5оп\ еи^а^дх с/ан5 Гагтее НукаШте, е\с.

1. Моп51сиг Вауап(, \’ои$ сПг1Ј»с/ с1сри1$ 
19971с$ (гагаих с1с ГоиП1с$ с1с Сапсјп СгасЈ. 
Е1с$-\гои$ соиЈсШ с!с$ гс$иПа!$ ?
N01 гс ргепчсг 5\\је\ с/е 5(Ч\$/с\сГ\ои е$\ (Га\'о\г 
р\\ асНсуег /а ЈоиН/с с/и (/иаШег сГНаНШЧ/он 
(1ан$ /а \’\Ие На$$с. Се\а'ч $с'\епГ\/к/иетсШ 
инроПаШ, саг ГНаНЧсЧ "оп/тсигс" ге$\е \ге$ 
та/ сонпи поп $си1стсШ а Сапст Сгас/. та\5 
с/ап5 Гсн5етН/с (/е$ Ва/кан$ роиг /е У1е$\ес/е. 
Ос$ НсЧ\теп(5 $стН1с\Н1е$ с) сеих с/ие нои$ 
с\\’оп$/о\и‘Нс$ ($оиНа$$етеШ сп р’\епе Нес а 
ГагдИе, 5ирег5\гис\иге еп Но\$ с\ \огс/\\5, 
сои\’ег\иге с/е \иНе$) $оп\ сег\с$ сопп\\5 зиг с/е 
потНгеих $\\е$, та\$ рге$с/ие \оијоиг$ 
'\5о/етеп\. 11 е\а 'ч с/онс \трог\аш с/с рои\’о\г 
еЧиНег Геп5етН1е сГин с/ис\г\\ег. /Vои$ а\'он$ еи 
(/ап$ /с$ (/егш'еге$ аииее$ <Га\\(гс5 то\\/$ с/е 
5(Ч\5/ас\\оп. Раг ехстр/е. Гсхро$\\\он (/ш а е\\ 
Неи а Ве/днапе с( Ие.чкоуас ен 2003 а сонпи ип 
јоН $иссе$, е\ /е са\а/о^ие раги с) сеЧе 
осса$\оп реШ 5сп’\г с/с <*ш(/е роиг /е $\\е с\ 
роиг ине пои\ е11с рус5еШс\Г\оп с/с$ оНјс\$ с/е 
Сапст Сгас/ аи ти$ес с/е Нс$ко\’ас. ј\го\\$ 
а\’оп$ а\\5$\' ри с/гех$сг /е ссЧа/оуие сотр/е\ 
с/е$ оНје\$ ргоуепаШ с/с$ ЈошПех апаеппех (с/е 
1912 с) 1977) соп$еп'е$ ас\иеИстеп\ аих 
ти$ее$ с/е Вс/ууск/е е\ Ее$ко\’с\с. Аи \о\а/,је 
суо\$ с/\Гоп рсш сНус с/ие /с$ УСхиЧсИх оНгепих 
с/ери\5 1997 50Ш ппрог\ап\5, Н\еп с/ие ноих 
ауопх сопни с/е$ аппеех а$$С2 (Ч/рсИех.

4. С>ис11с$ $опГ, а уо^гс а\1$, 1с$ рсг$рсс11\ с$ 
с!с ГсхрЈогаНоп с!с Сапсш Сгас1 сп 1апг ^ис 
$Нс агсНсо1о<»1чис схссрНоппс1 ? 
Еџехр/оуаГ\ои с/е СС е$\ /о\п сГече асНе\’се. Јс 
ренхе срГеИе с/о\\ $е рошхипте $ои$  Јоппс с/с 
руоје\$ с/е 5 ои 6 апх. с/с/\п\5 $е/оп ипе 
руоП/стапцие руес\$е. Р/\\5\е\\У5 рУОЈе\$ с/е се 
^епуе 50\\\ еп\'\5а§е$. Лч\5\. но\\$ рошт'\оп$ 
е\е\\(/уе Гечк/е с/ех рг\пс\рш (с/сјс) р\\НГ\е$ с/ап$ 
Сапст Суск/ II) а /а "уЦ/а игНана" с) $е$ 
апнехех, с/ш нџоп\ јата/х е\е /о\\Шее$. е\ <) 
ГепхетН/е с/с$ НаптеШх $ч\\е$ с\\\ $ш/ с/е 
Гааоро/е, с/ш с/о\уеи\ сонхпшег \\п тете 
епхетН/е. 1Је\\\с/е с/с ГепхетП/е с/\\ $у$(сп\с 
сГарруоу\5\опиетеш с/с /а уШс еи еа\\ 
(ац\\е</ис. счеупе, \о\\у усхсп оч: \Непне$) 
роштаЧ а\\$х\ Јспус ГоНјс\ сГипе риНИсапоп 
Ччеуеххаше. 11 хегаЧ с§а1сп\еи\ чпрон\аи\ 
сГечкИеу ГНаНЧсЧ реу\рНсу\с/\\е, Ноу$ /е$ п\\\у$, 
е\ с/е /е сотрагег а се с/ис но\\$ $аУоп$ 
тачиепаш с/с ГНаНЧсч Ччна тинох. Еп/т. /7 
5Сус\Ч рау\\с\\1\суетсш ЧченеххсиЧ с/е нср/ассн 
/а уИ/с </ап5 $оп сошех/е не^/опа/. сн с/ис/шш 
\ои$ /с$ реп\5 5\\с$ с/с НаШсинх с/с$ епу\тп$. 
с/ап$ \\п науон с/е 20 а 25 кт. пе$ $опс/акцс$ 
руа\\рие$ с/е /ас/оп ип ре\\ $у$\стапцис 
реутс\\уа/ен( ссу\аН\етсп\ с/е руес\$сн 
ГН\5\о\ус с/с /а ге§\оп, Го\\$ уоуа с/ие ноих пс 
таис/иоих ра$ </е ргоје\$ ранЈаЧетсп\ 
уеа/\5с\Н/с5.1а сН/рсиЧе с$\р/шб( с/с с/сГипн /с$ 
ру\онЧе$џ с\ с/е $аУ0\н се с/ис нои$ /сп$$енои$ Г\ 
П055иССС55СиИ5.

2. ^исПс с$С, $с!оп \ои$, 1Чшрог(апсс с!с$ 
гссНсгсПс$ $иг ссис уШс Иу/апПпс ?
Сан\с\н Снас/ оссирс ипс р/асе а ран\ с/апх /е$ 
несПсусНех $\\у /а рсн\ос/е рно(оНу2аШ\не. Ес 
Јак с/ис сеЧе уИ/с аЧ усс\\ то\п$ сГин $\ес/е, е\ 
с/\ГИ $џа§\$$е сГипе Јонпапон ран/аЧетеш 
ау\'\Ј\с\еИс, е$\ ине аиНсппс роин /с$ 
аусНео/оџисх, еI непс/ $оп е\ис/с 
ранпсиИеуетеш Ннроу/аШ $ин аи тоЧ\$ (уо\'$ 
рк\и$:
- /ГсЧк/е с/е /џ\\уНс\т$те. Не$ рНеиотепех 
рнорусх а\\ VIе $\ес/е $оп\ раупсиИднетеш 
"р\\У5", с\р/и$ не\$ (/иџ(\\Неиу$. АЧ\$\, /е/аЧ <1е 
усхсуусу /а руо\еспон с/е$ тчгаИ/ех ен с/ин аих 
(Г\усу$ хспчсех с/е ГЕ\сЧ (ЕуН$е, антее), е\ с/е 
(/о\ен Г1\аН\\сч репрНсги/ие сГипс рно\сс\\он 
/пси р/\\$ 50П1ПКШ1 (Јо$$е$, раН$$(к/с$), с$\ \\н 
/наЧ (Г\\уНан\$те </\Гон реш оН$сп'сг е\ 
еЧкНсн с) СстсЧ\ Со ап р/\\$ соттопетеш 
срГаШсшх. Ос /а тете Јаџт. /а пд^напсчкш 
с/е ГинНаш.ше оЈЈ\с\е1 (се срГон а ранЈснх 
арре/е /а "нин<\Н$аи'оп" пе /а у\//е 
руо\оНу2с\пПне) с$\ <Гаша\и р1\\х Јнаррашс а 
Сс\у\с\н Снап 1/и'еИс соттенсе с/сх /а 
/оппапон с/с /а уИ/с.
- 1ГеЧ\с/е п\\ пкчднјс/, </<•$ оНје\$ пе /а у'\е 
(р1о(Јс/Јенпе. Сотте /с $Чс с$\ оссирс

М. Всгпагп ВоуппГ

3. Сошшсп! арргсс1сг-\’ои$ 1с (га\аП 
сошшип с1с$ $С1СпиПчис$ Ггап^ш с( $сгђс$ 
сопссгпап! сс ргоје* ?
Се\\е сопаНоуапон е$\ пеја анс\епне. е\ еИе а 
с/оппс (ГехсеИеШх гс$и/\а\$ $ин сГаи/нех хЧех 
(ЗЧ ппит ран схстр/е), асаш сГе/не арр/и/иее 
а Сан\сЧ\ Снап. ЕИе реи\ пџ<п/1с\\У5 $џе\сппне 
ЈасИетеШ с) сГаиЧсх /нојс\$ ансНдо/о^к/исх 
<рп пе 5ои\ рс\$ ндссххспустеш пс$ ЈоиИ/ех 
(а\н$\, ип рноје\ иит\$та(к/\\с у\$аи\ а 
са\а/о^иеу /с$ тонпа\е$ Ну^аиппех пе$ ишхеех 
пе Ген$етН1с п\\ Моп/ пе$ Ва/капх с$( 
(\с\иеИетеп\ а Гс\ис/с). 1л\ соИаНонапоп а

Ктои$ цишопб 1е$ сНегсНеигб с1 ба1иоп$ 1е 
сНеГ сГециЈре, М. Ва\'аШ, $а Гсшше, 1е$ 
Јеих 111$ СиШаите е1 ТНота$ еп 1еиг 
с!е5!гат ђоп уоуа^е а\ сс 1е$ то1$ : Аи 
геуоЈгГаппее ргосћајпе.

Ргоро$ гесиеППб раг 
Тос/ог Јоп/аноу
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Уегке Меа1е с1е Сеог§е башс!

бапс! 1паиуиге аш51 1е гошап ге§10- 
паНб1е с1 Поиус с!апб 1а реЈШиге с1е 
раубаде е1 с!'е1геб 4111 ки боп1 сћегб 1а 
теШеиге ехргеббЈоп с1е боп 1а1ет.

Оапб 1а чиатете репос1е е11е 
рићћс с1сб боиуспјгб сЈапб НШоич с/е 
та \че е1 с!апб Е11е ег 1и\ (биг ба НаЈбоп 
ауес Миббе1); е11е ге\чеп1 аиббј аи 
готап готапеб^ие ауес 1ез кеаих 
теззтич с!е 1до13 с/оге.

Оигат (оше ба саггјеге Сеог§е 
бапс! а сопбШеге боп ап сотте 1е 
тоуеп сГсхргЈтег беб бепНтеШб, беб 
ЈсЈсеб е11еб 1ћебеб чи'е11е ас1арии1, та1б 
е!1е а еуо1ие с1и готапИбте ехаће с!е ба 
јеипеббе а ип босЈаНбте бепптета! е1 
ћитап11ајге. Сотте 1ат сГЈте11есШе1б 
усгб 1848 с1апб ип е1ап §епегеих е11е а 
Уои1и аПсг аи реир1е, 1с сотргепс1гс, 1е 
рејпс1ге е1 ГаЈЈег а б'е1еуег еп теиат 
боп тебба§е а 1а ропее с1е 1оиб. Е11е 
есгјуаи аи с1ећш с!е 1а Маге аи сИаМе: 
"Коиб сгоуопб ^ие 1а тЈббЈоп с!е Гап еб1 
ипе тјббјоп с1с бепитет сч сГатоигс|ие 
1с готап с1'аијоигсГ1ии с1еугаЈ1 гет- 
р1асег 1а рагаћо!е е1 Гаро1о§ие с1еб 
1етрб паУГб". ОеГепс1ат сотге Паићегг 
1еб с1гоЈ1б с!и сосиг еп НиегаШге, с11с п'а 
јатајб соппи 1а 1еп1аИоп с!с Гап роиг 
Гаг1 пј се11е сЈи геаНбте сги ои 
реббигпбШ. А 1а Гојб раг 1етрегатеп1 е1 
раг рппсјре, с11е а 1епс1апсе сГетћеШг 
1а геа1пе с1 а ШсаПбег беб регбоппа§еб; 
роиг е11е 'Тап п'еб1 раб ипе ешс1е с!е 1а 
геаШс робјиус, с'еб1 ипе гесћегсће с1е 1а 
уегЈ1е Јс1са1с". Сеог§с 5апс1 п'е\ч1е раб 
1оијоигб 1еб есис1б с1и §спгс: бепи- 
теп1аН1е сопуспПоппсПе, р1аитс1е ои 
с1ес1атаИоп. МаЈб рШбЈеигб с1е беб 
оиугаусб, 1сб готапб сћатреИеб еп 
рагИсиПег, сопПпиет с1е сћагтег 1е 
1сс1сиг, Птп§ие сб1 аиасћашс е1 ћјеп 
сопс1иЈ1с, 1сб тосигб гибИ^исб арропет 
1сиг по1е рјиогебцие. Себ раубапб 
сараћ1сб с!апб 1сиг бЈтрПсЈ1е с!е 
с1сПса1сббс тога1е е1 сГетоиопб 
сбШеПсјисб гауј уст еп поиб 1е бепб с1е 1а 
Гга1стЈ1е ћитајпс. ЕпПп, Оеогце 5апс1 
а 1е с1оп с!с бспИг е1 с1с Иасћпге а\'ес 
паШгс! 1а росбје с1еб рау.ба§еб ГатШегб, 
с!сб 1гауаих сћатрсИсб с1 с!сб соеигб 
ригб.

ипс §гапс!е рагИе с!е ба росбЈе бега 
јпбрјгее раг боп атоиг роиг Осог§е 
5апс1.

Еп 1838 Сеогце 5апс1 соттепсе 
ба Пајбоп а\'ес Ргес1епс Сћорјп (се11е-С1 
с!игега јиб^и'еп 1847). Бапб сеие 
регос1е рагајббет р1иб1еигб оеиугеб 
раппј 1ебцие11еб Сопзие1о е1 1а таге 
аи сНак1е. ЕИе б'еббаЈе аибб1 аи 
јоигпаћбте еп сгеаш ^ис^иеб гсуиеб с1 
јоитеаих. Кеигее с1апб ба ргорпе1е с!е 
14оћат сЈериЈб 1848, е11с сопИпие боп 
оеи\те НиегаЈге ГаЈ1е сЈе готапб, с!с 
рјесеб с!е 1ћеа1ге, с!'оиуга§еб ашо- 
ћЈо§гар1п^иеб. Абба§1е раг Га§е, 1а 
готапсјеге таЈШепат се1ећге, \ч1 с!апб 
боп Вегг>' с!еб јоигб ра1бЈћ1еб теиат еп 
рган^ис раг 1а сћапш е11а ћЈепГаЈбапсе 
боп Јс1еа1 ћитапЈШЈгс. Јибци'а ба топ 
еп 1876 боп асП\Ше ЈтсПесШсПе геб1е

Сеог§е 5ат1 

(1804-1876)
§гапс!е сотте ГаиебШШ ба соггсб- 
ропсЈапсе е1 Птегег ^и'е11е 1етоЈ§пе 

Аигоге Оирјп сћ1е Сеог§е 5апс1 еб1 аих еспуајпб с!е 1а пои\;с11е §епегаИоп 
лее а Рапб еп 1804. Соттс 1а ПИе с1'ип (РготепИп, Р1аићег1). 
оГПсјсг с!е ГЕтрЈгс, с11е раббе боп 
епГапсе а Моћат, с1апб 1е Веггу. 5оп Сеог§с 5апс1 циасге репос!еб соггеб-

есЈисаиоп б'асћеуе с1апб ип соиует ропсЈат а с!еб рћабеб с!с ба репбее е1 с1е
рапбјеп ријб е11е ге\4ет а Коћат е1 бсббепптетб. 
ероибе 1е ћагоп Оис1е\*ат. Е11е 1ш 
сЈоппе с1еих епГаШб, тајб пе гагсЈс раб а 
бе сЈегасћег с!е ки. Е11е тспе ипе

Оп сћбПп§ие с!апб 1а сагпеге с!е

Бапб 1а ргетЈеге репосЈе Осог§е 
5апс1 1гасЈиЈ1 с!апб с1сб готапб готап- 
пциеб сотте 1псИапа, ЕеИа, Мстргси, 

ехкмсе 1ГС5 1Шгс. ргггГок ји5Чи'аи 1» ога8е5 Јс |а раешп 
5сапг]а1с. и, ћоттС5 5С сисссЈст '1С. у схрптап . аисс ип 1уп5тс Ј« 
(Јапз 5а \че : арге5 Ји1е5 бапсЈеаи. геуепс11саиоп5 Гетт151С5 е1 53 гсуо1 
Ми55е1 РШ5 Сћорјп. Ји1е5 5апс1еаи а сотге 1е5 »трегапГб ои 1е5 ргејицеб 
сЈеб атћЈпопб НиегаЈгеб ци'П Гак зостих.
рапацегабата11гсббе. Исб с!сих атаШб .
риђПепг 1е ргст!сг готап 1с спссс раг |с туаис^тс ћитатт.гс с
сотпп5510ппа1ге, ссп1 Је сопсеп, цш Раг ^сб рћПобор еб, с е ри 
рагаи 1830 би1\т с!е Козе е\ В1апсНе.
С'еб1 а Ји1еб 5апс1еаи цие 1а јеипе -
Гетте с1ој1 1е рбеисЈопутс с1е Осог§с сЈЧпбрЈгаПоп тубИсјис сот 
5апс1 цш \г ШибСгсг ипе аћопсЈаШс 
ргос1исПоп готапсбцие јпаи§игес сп 
1832 ауес боп готап с!'атоиг 1псНапа.
Ссог§е 5апс1 етатс ипе соПаћогаИоп 
ауес 'Та Ке\'ие сЈеб с1еих топсЈеб" роиг
1ацие11е е11е б'еп§а§е а гссћ§ег ипе . .
сћгопЈЧие. Еп 1833 Ссог§е 5апс1 ГаЈ11а атб1 боп ргсписг готап сћатре1гс јм 
гепсотге с1'А1Ггес! с!с Миббес, јеипс пшге сш сНаМе ^ш гсб1с боп ск 
рое1е готат^ие. Аи соигб с!е оие1оиеб с1'оеиУге с1от 1е биссеб ауаИ с е
тоЈб с1е раббЈоп, раббеб а\'ес Миббс1 ЈттссНаП Оапбсеиерепос1ес11сриш с
Сеог§е 5апс1 тиШрНе 1сб рићНсаПопб аибб! Егапдои 1е СНатри Еарете 
^1еПау раг ехетр!с). риат а Миббс1 ЕасЈеНе, 1е5 таПге5 5оипеиг5. Осог§с

Оапб 1а с1еихјетс репос!с, јпПи-

готапб с1'ЈпбрЈгапоп босЈаНбСс соттс 
Не Сотра%поп с1и !оиг с1е Егапсе ои

Соп5ие1о.
Оапб 1а СгоЈбЈстс репос1с бсб 

бспПтеШб сЈстосгаП^исб ргсппст 1а 
Гогтс р!иб сопсгеСс с1'ип ујПп1еге1 роиг 
1еб раубапб с!и Веггу ди'с11е а аррпб а 
соппаћгс с!6б боп спГапсс.. ЕПс с1оппс

Тапја Коас
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ЖАН РЕНОАР 

(1894-1979)
ШАРА АЗНАБУР ИМА ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА

Ружу и Олимпији. Постиже велики 
успех и публика, након десет година 
упорног рада, открива његов раско- 
шанталенат.

Некако у то време започиње и 
Азнавурова глумачка каријера, али он 
наставља да пише и компонује. 
Постиже светску славу и стиче бројне 
обожаваоце. Схватајући сензнбилитет 
и укус младе публике, Азнавур у своје 
шансоне уноси динамичну ноту. ритам 
џеза и обогаћује француску шансону.

Љубав, та вечна тема стара 
колико и свет, присутна је у многим 
његовим песмама, а он јој својим 
моћним гласом улива нову снагу и 
истину. Једноставним и разумљивпм 
речима Азнавур опева љубав, час 
срећну а час несрећну. Са подједнаким 
жаром пева о лудој младалачкој 
заљубљености. љубавном пламу који 
се разбуктава и о љубави у јесени 
живота. Опева љубав због које се 
радује н због које се патп.

У познатој песми Оп пе јаттх 
Азнавурпева:

Жан Реноар (Јеап ИепоЈг) је 
најпознатпји францускн филмски 
стваралац. Рођси јс 1894. у Паризу, као 
снн славног сликара Огиста Реноара. 
Детињство је провео у Прованси. У 
Првом светском рату два пута је био 
рањен. Послс рата бави сс ксрамиком, 
а од 1924, под утицајем филмова 
Чаплина и Штрохајма, посвећује се 
кинематографији. Златно доба њего- 
вог стваралаштва су тридесете године 
20. века, од филма Куја (Иа сМеппе, 
1931), преко Тонија (7ош), Злочина 
ГосподннаЛанжа (Нс сгппе с!е Мг Тап^е), 
На дну (/.е.? Вад-ГопсЈз), до ремек-дела 
Правнла нГре (1а Ве^/е с/а јек, 1939). Уз 
Праоила нГрс. у врх светске кинема- 
тографије спада и Велнка Илузија (Ва 
Сгат/е Шшиоп) из 1938. године. Оба ова 
филма, уз остварења Ренеа Клера и 
Марсела Карнеа, утрла су пут поет- 
ском реализму који се карактерисао 
песимистичким погледом на свет. 
Реноаровс фнлмове овог периода 
одликује нзоштрен критички однос 
према друштву п дух слободе и 
солидариости. Реноар се при том 
поиграва жанровима користећи и 
комедију, сатиру, мелодраму свс до 
натуралистичке драме као у филму 
Човск звср пе1е /шташе) рађеном 
ирема ромаиу Емила Золе. Мешање 
драматичног и комичног каракте- 
ристика је његовог фил мског концепта 
који подразумева сталио трагање за 
новпм нзражајним могућиостима.

Жан Реноар напушта Француску 
1941. н одлазн у Холивуд где ради 
десетак годииа. Гћегово најуспелије 
дело из тог псриода је фплм Рска (ТНе 
Впег, 1951) о енглеској заједници у 
Индији који је слика конфронтације 
двеју култура.

У трећој фазн Рсноаровог ствара- 
лаштва, по новратку у Француску, до 
изражаја долазн ауторово занимањс за 
прошлост. Евоцираће је у филмовнма 
као што су Златна кочпја (Ва Сагоззе 
(/'ог. 1952), Ргспс/ј Сап-Сап (1955), 
Хслсна п мушкарнн (Нс/епе с1 1ез 
Ноттех, 1956) у којима доминира 
галски дух и хсдонизам.

Реноар јс добитнпк бројних награ- 
да, измсђу осталнх н Оскара за 
животно дсло. Умро је пре 25 година у 
Бсвсрлн Хплсу, али је сахрањен уз 
највише државне иочасти у Фран- 
цуској.

Шарл Азнавур нз млађах дана *

Ако бисте неког љубитеља 
француске шансоне упиталн ко су 
највећи шансоњери данашњице, у 
његовом одговору би се засигурно 
нашло и име Шарла Азнавура. И 
заиста, без претеривања се може рећи 
да је Азнавур можда највећи живи 
шансоњер нашег времена. Његово име 
добро је познато и нашој публици тим 
пре што је он гостовао и у нашој 
земљи.

"Оп псдајгјатајд 
В 'атоигЈаи с/е иоиз се с/и 'И усш 
Оп С5( Неигеих ои та/Неигеих 
ТоШ е51 раг/аИ ои Неп н 'е5( \тај 
Раг/о!5 Н гергсш/ (1'ипе пкпн 
Се с/ие с/е 1'аШгс /7 а с/оппе "

Шарл Азнавур (СћаНсз Агпауоиг), 
син јерменских имиграната, рођен у 
Паризу 1924. године, читав свој живот вура бројни обожаваоци открпвају сву 
посветио је француској шансони.

Његова певачка каријера запо- 
чиње 1941. године. Из плодне сарадње 
са Пјером Рошеом настају песме 'Тај 
ћи" и "ћс Рсшгс 1аирс". Пет година струна и подсећа натнхи вапај. У томе
касније запажа га Едит Пјаф са којо.м језаправоњеговадраж. 
убрзо одлази на турнеју по САД. На 
репертоару Пјафове налазе се и песме 
младог Азнавура "11 р1сиГ (1949) и "11 у 
ауаи" (1950). Пет година је био у сенци 
велике ЕдитПјаф.

Од 1950. почнње Азнавурова Шарл Азнавур. Тајна Азнавуровог 
сарадња са Жилбером Бекоом, њего- 
вим "братом по музици". Резултат те 
сарадњесу песме "Ујсп$" и "Ооппс-шоГ јакој вољи и жељн да успе, у његовој 
које 1951. постижу запажен успех.
Сарађује и са Жилијет Греко ("Јс ћај$
1с$ (Итапсћсб"). Његове песме у то 
време још увек други певају и са њима 
имају успеха. Покушаји Азнавура као 
певача по париским кабареима су 
мање успешнн. Напокон, 1953. 
тријумфује на турнеји по Мароку. итекст.
1954. и 1955. са успехом наступа у 
париским мјузик-холовима, Мулен-

У особитом гласу Шарла Азна-

патетику страсти. Његов сетан и
изузетно приЈатан глас никога не 
оставља равнодушним. Тај глас са 
приметним ччћгашт трепери као

Ако је неко успео да своје мане
претвори у врлине п да при том у 
потпуности сачува интегритет своје
лнчности, да се такав какав Јесте 
допадне публици. онда је то свакако

успеха јс у његовом таленту, шарму и 
сценском умећу а надасве у његовој

упорности, истрајности и велнком 
раду. Кључ његовог успеха и допа- 
длшвости код публике је п у томе што 
је успоставио равнотежу између 
музике и текста. То је шансоњер код 
кога је распеваност један од изражених 
елемената исто толнко важан колико

Д.Ј. Јован Тасић
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”0п п 'аПепАрах Гауешг сотте оп аИепЛ ип 1гат : оп 1е/аН"

(Вегпапоз)

***

Е 'атоиг - /7 п 'у а пеп Ле 
рп е т пеп Ле теШеиг

(Ргоуегђе ебра@по1)
БсриЈб Тоијоигб ј'ај (1сб ЈЈШсиИсб а 

сотргспс!гс 1а \ јс. Ј'ај сЈсраббс 1с биасЈс с!с 
сго1ге аи с!сбПп с1 цис с1апб 1а \чс псп 
п'ат\-с раг ћабагс!. Ј*ај боиусШ рспбс аи 
бспб с!с Гех1б1епсс ћитајпс таЈб јс п'ај 
јатајб 1гои\'с с!с гсропбс, псп цис с1с 
сопбсциспсс с!с тсб ргоргсб рспбссб с1 с!с 
топ (гауаН. Оапб 1а ујс оп п'оћ1Јсп1 цис сс 
цис Гоп тспЧе, с1 тстс бј сс п'сб1 раб 
соттс сс1а, П Гаи1 ГаЈгс соттс 51 сс1а 
сти, саг бси! сброЈг ^ис 1с ђопћсиг сбг 1с 
рпх <Јс ћоппсб асиопб поиб Га11 гсиббјг.

Јс сгојб аи ћопћсиг с1 аих бЈШаНопб 
роб1ПУСб, тајб јс бијб сопбсјстс ^ис јс пс 
с!оЈб раб 1сб аПспНгс бј јс \-сих гсиббјг ип 
јоиг. Јс сгојб циЧ! Гаи1 сћсгсћсг 1с ћопћсиг 
роиг цис 1с ђопћеиг поиб рагујсппс. 
Сотђјсп с1с ГоЈб ј'ај стспсЈи с1сб рћгабсб 
соттс "Ујб аи јоиг 1с јоиг" ои "ђа \чс Сб1 
1геб соигГс" тајб оп п'у рспбс јатајб саг сс 
бот 1еб р1иб егапс!сб \гсгћсб. Оапб ссб 
тотстб-1а П Гаиг рспбсг с!с ссис тапјсгс 
сг јоијг \тајтст, тајб роиг цие ссб то- 
тспГб бОЈет ЈпоиђНађ1сб Н Гаш а\оЈг 1а 
ћабс роиг 1с ђопћсиг, с'сб1-а-сћгс 1а рајх 
циј ујст с!с по1гс аббигапсс цис поиб 
сЈоппс по1гс ргоргс рсгбоппаН^с. Е1 1а 
регбоппаШс бс сопбти! а ГаМс <Јс 1ои1сб 
поб Гаи1сб, с!с 1ои1сб поб гсибб11Сб, јојсб с! 
Псссрпопб циј Гсгот с!с поиб сс цис поиб 
бсгопб а Га\спјг. Јс \сих а\*оЈг 1а ђабс биг 
1а^ис11с јс рсих сопбШигс ип 1011 цш тс 
рго1С1>сга с!с таи\*ајбсб 1пПиспссб 
сх!спсигсб С1 <Ји Гаи ^ис поиб боттсб 
јс!сб сЈапб 1с тигђШоп с!сб ПсбНпссб 
ћитатсб бапб ба\о1г цис11с сп бсга 1а 
бОПЈС.

тој, поп роиг чис^иЧт с1'ашгс. 11 у а с1сб 
јоигб циапс! јс тс тс1б аи П1 с1 чиапс1 јс 
рспбе а сс цис јс уајб Гајгс с!апб сНх апб. 
Рси(-с1гс бсгај-јс ип ји§с ои ип ауосаг. Сс 
бот 1сб ргоГсббЈопб чис јс ргсГегс. Јс рсих 
сНгс цис ссб ргоГсббЈопб бот тсб гсусб 
Чие јс \;ајб гсаНбсг. Соттст роиусг- 
уоиб гсаПбсг уо1гс гсус ? С'сб11гсб бЈтр1с. 
Уоиб с1с\*сг уоиб ћаигс роиг сћацис 
поиусаи јоиг, роиг сћацие поиусПс 
сћапсс. МаЈб 1а \чс сб1 с1игс рагГоЈб. Оп пс 
баЈ1 јатајб ! ћс ргстјсг раб сб! Гссо1с. 
<3иапс1б ш ГтЈб Гссо1с 1и сб1 ипс рсгбоппс 
ци1 с1о11 <Јсс1с1сг <Јс сс ци'оп Гсга с1апб 1а 
\Пс. МаЈб поиб боттсб 1гсб јсипсб С1 поиб 
пс роиуопб <Јес1<Јег Гоиб бси1б. 1ЧТоб рагсп!б 
Појуст поиб ајс!сг. 11з пс бот раб сотгс 
поиб, Пб уси1ст бси1стст поиб ајс1сг а 
гсаПбсгпо1гс ге\гс.

"II п'у а Г1сп с!с рјгс 111 псп с!с 
тсШсиг", с'сб1 \тај, тајб оп пс рси1 раб 
\П\тс бапб бспПтстб. Роиг ауот ипс ује 
погта1с П Гаш сп*е стоигс с1сб §спб с]ис 
поиб роиуопб ајтсг с1 с!с ссих 4111 поиб 
ајтст.

Оп пс рси1 раб бс бспПг биг с1с бој б! 
оп п'сб1 раб ајтс. 1Јатоиг Сб1 1гсб 
јтропат с1апб 1а рспосЈс с1'ас1о1ебсспсс. 
Аусс 1сб сорајпб оп еп раг1с 1с р!иб. Оштс! 
оп сб1 атоигеих оп Сб1 р1сјп с1'епсгу1с, оп 
рсш 1ои1 ГаЈгс, оп Поппс р1иб аих аШгсб, 
оп бс бст Гоп.

Аи сотгајгс, бј с!апб ссИс рспос!с оп 
п'сбГ раб атоигсих ои оп п'сб1 ра.б аппе. оп 
бс бст тојпб уаПсЈс. оп Готђе боиуст 
с!апб 1а "сЈсрптс". Оп сујЧс тстс 1сб 
сорајпб. Оп б'спГсгтс с1ап.ч боп топс1с, 
боиуст с!апб 1с топс1с с!сб Нугсб.

II у а с1сб ГШсб е! с!сб уаг^опб циј 
сћсгсћст 1сиг баПбГасиоп с1апб 1а 
поигпШгс, с1апб Га1соо1. Сс бот Пеб 
рсгбоппа^сб ГаЈђЈсб. Роиг богПг с1с ссис 
бЈШаНоп П Гат с1гс соига§еих. 11 Гат 
богиг с!с ^иаи*с тигб с1с ба сћатђгс с1 
гс^агсЈсг ђјсп аи1оиг с1с б01. II схј.тс 
бси1стст ипс рсгбоппс цш поиб сопујст 
с! а 1а^ис11с поиб роиуопб р!аГгс.

ђа \Пе <Ј'аијоиг<Ј'ћиЈ сбГ ^ис^исГоЈб 
1гсб гиПс с1 поб сбројгб бот гоијоигб 1гсб 
сгапПб.

Роиг сеие гајбоп јс бијб рагГоЈб 1пб1е. 
МаЈб јс п'аиспс1б раб Га\гспјг соттс 
ј'аиспПб ип 1гајп - јс 1с Гајб.

Мпјапа Кг8)1С 
Еуссс с!с Исбкоуас 1114

ТЈп апсјсп ргоусгђс сН1 : "Е'ћоттс 
Сб1 Гогпсгоп Пс боп ђопћсиг". Јс рспбс ^ис 
с'сб1 \тај. Е'ћоттс <Јо11 иауаШсг роиг 
гсиббјг сЈапб 1а \Пс. II Гаи1 соттспссг <Јсб 
боп спГапсе. II ГаШ схеси(сг с!с рсПГб 
иауаих роиг аЈсЈсг 1сб рагстб с1 роиг 
Гогтсг с1сб ћађЈШсЈсб с1с иауаП. МаЈб роиг 
иауаШсг П Гаис арргспсЈгс. Е'ћоттс с1ој1 
б'јпб1гијгс сп рспиапспсс. Роиг гсиббЈг 
с!апб 1а ујс П Гаи1 с1гс биг с!с сс ^и'оп усШ 
сис сЈапб 1а \чс. II пс Гаиг раб 1а1ббсг аих 
рагстб <Јс сћојбјг поис ргоГсббЈоп. Коиб 
ба\гопб 1с тјсих сс ^ис поиб роиуопб 
Гајгс. 5ј оп сћоЈбЈ1 ђјсп ба сагпсгс оп аига 
с!и бисссб. 51 оп ајтс боп иауаП, оп 1с Гај1 
ђјсп с1 бапб сНГПсићс; оп Сб1 баПбГаЈ! сг 
уоПа оп сб1 ћсигсих. МоЈ,јс сћојбјб топ 
сћстЈп 1ои1с бси!с. Ј'ссоШс тсб рагсШб, 
тсб ргоГсббсигб, тајб јс ргспсЈб 1сб 
ПссЈбЈопб бсиЈс. Јс бајб сс ^ис јс усих с1гс 
с1апб 1а \Пс. Ј'ајтс сис тсПссЈп. Ј'аЈтс 
аЈ<Јсг 1сб таЈаПсб с1 с1гс иП1с. ВЈсп биг, 
роиг сис ип ђоп тсПссЈп Н Гаи1 бауојг 
ћсаисоир. С'сб1 роигцио! јс (гауаШс с1 јс 
Нб ћсаисоир. Јс тс ргсрагс а топ ауспјг. 
Бапб тсб гсусб јс тс уојб с1сја соттс ип 
тсс1сст ргобрсгс.

5(е\чт КасМсчс 
1-уссс с!с Исбкоуас, 1114

Иа бојгсс 1»1ассс с1 1а р!шс. Јс 
т'абб1сс1б биг 1с 1ћ спгои1сс с!апб 1а 
соиусПигс. Иа пиЈ1 ^ш 1отђс Папб та 
сћатђгс с(сЈп1 1а Псписгс 1итЈегс. Еп 
бсггат топ соиббЈп сг сп тс тогПаш 1еб 
1сугсб, јс рспбс а Гатоиг : сб1-сс ^ис с'сб( 
^ис^ис сћобс сГтсоппи с1от поиб пс 
роиуопб раб поиб Нђсгсг ои ^ис^ис сћо.бс 
с!с р!иб ђсаи с!апб 1а ујс ? Еб(-сс цис боп 
сосиг сб( соттс ип рауб ђгШат с1и бо1сП 
ои спсотђгсс1сти1?

Есб јоигб с( 1сб тоЈб бот раббсб с( 
тој,јс п'ај би псп с!с кп. II асНбраш с!с та 
ујс, тајб 1сб стоПопб гс\Псппст, 1с.ч 
јта^сб с1 1сб Јпб1ап1б чиапс! ј'с1ајб 
ћсигсибс аусс кп. Сћачис боиуспјг с!с кп 
с1ссћЈгаЈ1 с( 1иај( топ ате. Ј'а! рспбс ^и'П 
у ауајI ^ис^ис сћо.че с]1П пои.ч 
габбстђ1ај(, та!б роиг тој с'с1аЈГ ипс 
1Пб1оЈгс ^ш п'ауаЈ1 раб ипс Гт ћсигсибс.

Еа гсаНЧс поиб тотгс (оијоигб ^ис 1а 
\Нс сб! јтргс\*јбјђ1с с! риЈбчис јс пс баЈб 
раб сс ^и'аррог1с 1с јоиг ои 1'аппсс 
бијуашс, јс п'обс ргс\*оЈг топ ргоргс 
ћопћсиг сс ци'\ ГаЈ1 та \пс ЈтсгсббаШс саг 
1с ђопћсиг п'сб! ђсаи ^ис ^иапП оп Гаиспс! 
с^иапПоп ГођНсп!.

Уапја ТосЈогохчс 
Еуссс с!с Есбко\*ас 1117

Јс бшб с1с\;с с!'ип Јуссс. Ј'ај сНх-бср! 
с! тајшспат јс рспбс 5си1стст 

соттепг \Н\тс аи ргсбсШ. Мсб атјб с( 
тоЈ, поиб пс рспбопб раб а по(гс аусшг. 
МаЈб 1с (стрб раббс \т!с. Есб аппссб 
раббст с! сћа^ис 1спс1стаЈн поиб ћо!с 
рси П'а\'сп1Г.

Јс бајб чис топ 
бси1стст Пс тој-тстс. Тош сс чис јс 
ГаЈб аијоигс1'ћиЈ ои Истат јс ГаЈб роиг

апб

ип

аустг Псрспс!
/уап а И<1га \•/«)\чс 

Еуссс с!с Исбкоуас, 1114
Је/епа 8(ој/(о\чс 

1-уссс с!с Есбкоуас, 1114
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1,е гаррог<: епГап* - рагепК

******

Моп р1и5 ргапД геуе Јие ргешјег агпоиг

риој ци*Пб ГабзеШ, 1е ђјеп ои 1с 
та1, 1еб рагсШб боп1 1оијоигб 
соирађ1еб. Есиг 1асћс п'сб1 раб с!и 1ои1 
ГасПе. Ое Гаи1гс со1с, по!гс г61с, с1го1с 
с! атибаШ рагГоЈб, рси! с1гс 1гсб 
бспсих. Еп ђгсГ, 1с гаррог! спГат - 
рагеп!б пе с!оЈ1 јатајб е1гс рп*б а 1а 
1с8сге.

^егб 1а Пп с!'с1ис1еб, поиб 1еб јсипсб, 
поиб поиб робопб с!е р1пб еп р1иб ссие 
Чисзђоп јтропате : "Оис Гајгс сЈапб 1а 
VIе?" II п'еб1 раб ГасПе с!е с!оппег 1а геропбе 
а 1а ^иебПоп : "(}ис1 теПег сћојбјг ?" УоПа 
соттет ј'а1 с1ссјс1е:

Оиапс! ј'е1а1б реП1е, је гс\'а1б боиуст 
сГип уоуа^с аи1оиг с1и топсЈе. Ма1б р1иб 
1агс! ј'ај ајтс РагЈб с1 ј'ај соттепсе а гсусг 
с!с 1с ујбћег. УоПа топ ге\'е: Је биЈб аИее сп 
ехсигбјоп а\'сс теб апПб а Рапб. Коиб 
ауопб Уоуа§е еп ашосаг. КТоп*с ћо1е1 а 
Рапб б’аррс1аЈ1 "1тегпаПопа1". Моиб ауопб 
уи ђеаисоир сГаигасПопб с!е 1а "уШс с!с 
1итЈсгс" : 1а Тоиг ЕПТе1, роиг сепајпб 
"ђег"еге с!сб пиа&сб" с1 роиг 1еб аШгеб 
"осћеибе со1оппе ђои1оппсс", 1с Еои\'гс, 
ип с!сб р1иб §гапс!б тибесб с!и топс1с а^сс 
ба Ругат1с1с 1аг§с с!с (геп(е е( ћаи(е с!е ^т§( 
те(геб е( а\'сс бсб оеи\'геб с1'аг(, Гепогте 
сћа(еаи с!е ЕоиЈб XIV а УегбаШеб 4111 с(ај( 
1е бутђо1е с!е 1а топагс1ис ГгапдаЈбе, 
тос1е1е роиг ђсаисоир с!е бои^егатб 
еигореепб с( роиг ђсаисоир с!е 
сопб(гис(еигб с!еб ра1ајб, с1’ас1т1гађ1еб 
са(ћес!га1сб с!с ХТо(гс-Оатс с( с!и басгс- 
Сосиг. Оп сН( сЈис 1сб са(ћоНциеб оп( 
сопбасге ссИс-сј аи соеиг с!с Јебиб Сћпб(. 
Моиб а\'опб VII аиббј 1е се1еђгс Агс с!е 
(гјотрће чие №ро!еоп а сопб(пи( роиг 
раббег а (гауегб ^иапс! П ге(оите с!с 1а 
§иегге соттс уат^иеиг. N0115 а\гопб 
тагсће биг 1сб роп(б с!с 1а бсјпс; П у еп а 36, 
тајб 1еб р!пб ссЈеђгсб бОП( Роп( бат(- 
МЈсће1, Рот с!еб Аг(б, Рот с!и Сагоиббе!, 
Рот пеиГциј сб(, сп Гај(, 1с р1иб \'јсих. Ј'еп 
е(ајб сп1оиб1абтее. Ее ПсписгјоигПс по(гс 
^ЈбКе поиб боттсб а11сб аи ОЈбпсу1апс14111 
еб( ип рагс роиг 1сб спГап(б таЈб оп реи( у 
(гос^сг ^ис^ис сћобс роиг 1сб асЈићеб 
аиббј.

(Гатоиг еб( ипе сћобе та^пЈПцие. 
()иапс1 ипе регбоппе еб( атоигеибе е( еп 
тетс (стрб аппсе, с'еб( роиг то1 (гсб 
готапичие. (Зиапс! оп раг1е с!и ргетјег 
атоиг, је (гои^е еп (ои( се1а цие^ие сћобе 
с!с тј^поп е( с!с сћагтат. Јс репбе цие 1с 
ргст1ег атоиг, ип атоиг (ои( а Гај( ргосћс 
с!с поиб е( Пе по(ге а^с, роббесЈе сеПаЈпеб 
пиапссб сЈ'ип атоиг ^еп(ађ1с. А1тег 
^иеЈциЧт, с'еб( Гоггтс1ађ1е. Риапс! оп еб( 
атоигеих, П у а ђеаисоир с!е беп(1теп(б 
робЈ(1Гб. Оп бе беп( сотте б1 Гоп а с!еб 
аПеб. Оапб Гатоиг 1а ^1е еб( ђе11е. Еа \че 
егкоигес сГипе регбоппе аппее геббетђ1е а 
ип топс!с Шеаћ (а ^је ргепс! ипе аи(ге 
Гоппе, (ои( еб( ђјеп е( сћаппап(.

Мсб рагсп(б с( то1, поиб ујуопб 
Папб Псб уП1сб сИГГсгстсб. Е(ап( беи1с.
јс бшб ођПеес Пс ргспбгс 1а 
гсбропбађППс роиг тсб ас(Јопб. Сс1а 
пс б18пЈПс раб ^ис је бШб (0(а1етеп( 
Јпс1срспс1ап(с. Јс п'ај раб спсогс топ 
1пс1срспс1апсс ссопот^ис ! Меб 
рагеп(б раг(јсјрсп( ас(јустеп( а та \'1с 
с( Пб бшусп( а(1еп(1Ч'степ( теб геусб, 
теб ебројгб с( тсб ргојс(б. Ко(гс 
гарроп а бсб ГогкЈстсгКб с1апб 1а 
со11ађога(1оп, 1а сопПапсс е( 1а 
сотргећспб1оп. II бстђ1с ^ие јс 
ппбоппе јиб(с циапс! П Гаи( бс 
сотрог(ег соттс ипс рсгбоппс абићс. 
Меб рагсп(б баусп( арргеасг (оиб тсб 
сГГоПб с( та та(ип(с. Иоиб боттсб 
ипс ОЈшре бирсгђс, п’сб(-сс раб ?

Мапја Учкзаштс 
1-уссс Пс Есбко\'ас 1117

• ' 1 /

Је ГаЈбаЈб бои\'сп( сс гс\'с с( топ р1иб 
1»гапс! Псбјг б'сб( геаћбс. Ј'ај с(е \'питсп( а 
Рапб. А1огб ј'ај с1ссјс1с а с(исћсг 1а 1ап§ие 
Ггап^аЈбс. Јс ГаЈте аиббј а саибе с!с топ 
ргоГсббсиг 4111 раг1е (е11степ( ђ1сп 1с 
Ггап(?аЈб с]ис (ои( 1с топс!с с1о1( ајтсг се((е 
1ап^ис. Јс \'оис1гаЈб (га\'аП1сг а Гссо1е 
рптајгс саг јс ргеГсгс 1еб рс(1(б спГап(б 
тстс б'Пб Гоп( (гор с!с ђпи(. Мсб рагсп(б 
пе \'си1ет раб сјис јс с1с\'јсппс ргоГсббеиг, 
тајб псп пе т'стрссћсга сГу гсиббјг. Јс 
бшб бигс ои ђјсп ј'сбрсгс е(гс ип ђоп с( 
ћоппе(с ргоГеббсиг. Јс репбс циЧ1 сб( и(Пс 
с!с ба\'01г 1сб ћшцисб еиапуегсб. Оп пе бај( 
јатајб сриапП оп сп аига ђсзоЈп.

Ј'а((спс1б а\сс 1тра(1спсе 1с јоиг ои 
ј'епбС1епсга1 сс цие ј'ајте 1с р1иб аи 
топс!е: с'сб( 1а ћтцис ГгапдаЈбе.

Оипипје МИспкстс: Оезхт

Еп се 4111 те сопсете, ј'а1 15 апб е( је 
бшб с1опс ипе ас1о1сбсеп(е. ИЧатоиг еб( ип 
бије( рппара! рати 1сб јеипсб Пс топ а§с. 
Јс 1с \'01б соттс ип атоиг рћа^опј^ие, ипе 
Наћбоп с!е с1еих регбоппеб циј б'аипеп( ои П 
ех1б(с с!с 1а сопПапсе с( с!и гебрсс( ти(ис1$.

ћс (стр$ ра$$е а\'ес ипс рсгбоппе 
ајтсс ропс ђеаисоир с!с ђеаих тотеп(б 
р1сјпб сГето(1опб е( Пе ра$б1оп. Ое$ 
Гоигпиб с!ап$ 1е усп(ге: сс $оп( 1е$ ргетјегб 
бфпеб с1и ргеписг атоиг, сГип атоиг 
\'11рпа1с( рћкопфие. 11 Гаи( 1е §агс!ег рагсе 
ЧиЧ1 рси( $е с1с\'е1оррсг сп ип атоиг геећ б! 
поп П Гаи( чи'П гс$(с сћапб по(гс тетоЈге 
соттс ипе сћо$е (ге$ ђс11е с( 1поиђћађ1е - 
1ергспиегатоиг.

;

*
Запја 8(апко\чс 
Еусес с!с Есђапс

1\'апа Магко\чс 
Еео1с с1е тсПесте Отшпје МНепко\ и:: Ое$5Јп
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ЛИТЕРАРНА РАДИОНПЦА ЧЛАНОВА ИПРИЈАТЕЉА ДРУШТВА# * * * * *

ПРЕВОДИ ТКАР[ЈСТГО№

Уз кеаесешогооишњииу смрши Анрша Маишса

МОДЕРНИЗАМ И ТРА ДИ1ТИТА
Неоспорно је да јс Париз био, 

тих последљих псдесет година, 
центар свих значајних уметничких 
напора. На другом месту уметни- 
цима јс довољно да слсдс пут који 
су други прокрчили, док у Паризу 
постоји авантуристички дух и 
незамислива храброст у сваком 
стваралачком послу којп је тај град 
учинио цснтром умстности.

непрекидних сксперимената. Јед- 
ном речн, хтео сам да схватим ссбс. 
При изласку из Лувра, прслазећи 1с 
Рот (Јсз Апз, виђао сам другс тсмс 
за своју уметност. "Па шта ви 
даклс хоћсте?" упитао мс јс јсдног 
дана мој пријатсљ Гистав Моро. 
"Нешто чсга нсма у Лувру, али сс 
налази ту", одговорио сам пока- 
зујући прстом на лађс на Ссни. 
"Мислитс ли да мајстори Лувра 
нису то видели?", одговорио јс 
Гистав Моро. У ствари, оно што 
сам видео у Лувру није дирсктно 
утицало на менс. Оссћао сам сс 
тамо као у библиотсци са делима 
из прошлости, а ја сам хтсо да 
створим нсшто што сс тсмсљи на 
мом искуству. Зато сам почсо да 
радим сам.

Тада сам упознао јсдног мла- 
дића, високог и мршавог, који се, 
од тог врсмена прилично угојио: 
био јс то Дсрен. Живсли смо неко 
врсмс зајсдно, у Колиуру гдс смо 
радили без прсдаха, обојица 
надахнути истим стварима: мстоде, 
којс су у сликарству употребља- 
вали наши стари, нису никако 
могле да всрно изразс нашс 
оссћајс; даклс, ми смо тражили 
нове мстоде.А затим, свака 
генерација оссћа ту потрсбу. 
Тачно је да је у том трснутку пољс

дсловаља било знатно ширс исго 
данас, а традиција јс била пре у 
нсмилости (будући да јс тако дуго 
билапоштована).

Појсдностављсљс формс, ње- 
но свођењс на основнс гсомс- 
тријскс обликс, у чему сс Ссра 
нарочито истицао, представљало 
јс велику иовину у то времс. Та 
нова техника јс оставила снажан 
утисак на мсис: сликарство је 
најзад било свсдено на научни 
образац; прскидало сс са смпири- 
змом који му јс прстходио. Толико 
мс је заинтсрссовала та необична 
метода да сам изучавао пост- 
импресионизам али сам, у ствари, 
врло добро знао да је дсло, 
створено на начин који јс та мстода 
прописивала, било огранпчсно 
превсликим придржавањем стри- 
ктно логичких правила. Људи из 
мог окружсња су познавали то 
оссћањс. Прсд платном којс сам 
управо завршио Крос ми рсче: 
" Нсћетс дуго остати са нама."

(Наставак у идућем броју)
Анрн Машис: БЕЛА ПЕРА

Изворник: Непп Маи.ч.че, 
ЕсгИз е: ргорох диг ГаП, 

Рапз, 1972, р.130-131.Кад сам почсо да сликам нијс 
било неслагаља са нашим учитс-
љима, наши ставови су се развиЈали 
полако и опрсзно. Импрссионисти 
су били признатс вођс, а 
импресионисти су ишли њиховим 
стопама. Што сс тиче нас. младих 

обилазили смо улицу

Превод: Ружшш Тимчепко
пост-

Шарл Бодлер

ЈУЧЕ СУ МЕ ОЛВЕАИ У ПОЗОРИШТЕсликара.
Лафит разглсдајући галсрије које 
су излагалс љихове сликс и, док 
смо радили, онс су билс присутнс у 
нашим мислима. Што сс мснс тичс, 

сам Школу примсљсних 
и проводио времс 

платна у Лувру,

"Јуче су ме одвели у позориште. У великим и суморним палатама. у 
чијем се дну виде море и небо, људи и жене. озбиљни и снуждени. алн 
много лепше и боље одевени од оних које носвуда виђамо, говоре 
милозвучно. Људи једни другима прете, преклињу. јадикују и често се 
руком хватају за нож задснутза појас. Ах, како јс то лспо! А жене су много 
лепше и отменије од оних које нас посећују код кућс, и. мада нм љихове 
крупне и упале очи и зажарени образи дају застрашујућп изглед. не 
можемо одолети да их не волимо... Плашимо се. заплакали бисмо, а ипак 
смо срећни... И, што је још чудније, све то побуђује жел.у да се одевамо на 
исти начин.да се изражавамо и чинимо исго.да говоримоистим гласом..."

(Ротех еп ргохе) 
Превсо: Саиш Ранчић

напустио 
уметности 
прссликавајући 
прихватајући утицај нсоспорних
мајстора као што су Рафасл, Пу- 
сен, Шарден и Фламанци. Оссћао 

методс импрссионнста нису 
. хтео сам вишс од љихових 

градација тонова ‘и
сам да 
за мене
суптилних
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АТЕНЕК иТТЕКАШЕ ИЕЕ МЕМВКЕ8ЕТОЕ5АМ1Е ОЕЛА Б0С1&ТЕ*** ***

ПРЕВОДИ шлооспот
Дчлшшријс Миленковић Превела: Мирјана Михајловић К Маипсе Мае(егИиск

ЈГА1МЕВОЛИМ И *
Жослу Коншу \

&уЈое1 СотГе \ Е( з'И гечепаИ ип јоиг 
Оие Јаи1-И 1ш сНге ?

- ОИе$-1ш ди9оп ГаИепЈН 
ЈизсцГа з9еп тоипк..

Ј'аипе е( је 1отке 
ргоЈопсЈетеМ с/апх топ атоиг 
сотте ипе соте1е Вгп1аше 
срп ГаВппе.
С'е51 атз1 цие 1ероеге з'еп уа 
зетам зез етгаШез агс1еп(ез 
аи соеиг Ји топс1е.

Волим и падам 
у своју љубав (Јувоко 
као комета која се руши 
изГарајући.
Тако и песник оулази 
сејући жарку утробу 
у сриу света.

Е( з77 тЧп(его§е епсоге 
5ап5 те гесоппапге ?

- Раг1ег-1ш сотте ипе зоеиг, 
II зоиЈЈге реи(-е1ге...

Јатхе диапп топ огеШе (епсЈие 
есои(е 1е зНепсе с\ез раго1ез ШашгеЈохв, 
Гаррагепсе цие 1а гМеге Ге цоиЈЈге 
сгеизс 1а ћтпеге зоиз 1е Јгош,
1е 5о1еН с1оие с/ап51е 5отте( пе 1а (е(е. . \.
Ј'ат\е, б,Јат\е \а га^ие С: ! \
сошге \адие\1е * №.
топ согр5 е(оНе па%е. V

1Волим кад ми слух напреГнут 
слуша тиишну давних речи, 
привид да понорнииа 
под чслом свстлост сдуви, 
сунис у темс закива.
Волим о волим талас 
насупрот коГа 
тсло ми звсздано плива.
Димитријс Милснковић, пссник из Ниша, објавио јс двадесетак збирки песама. 
Добитпик јс бројппх кљижсвиих награда.

Е( 5'Н ЈетапЈе оп \’ои5 е(е5 
Оие Јаи(-Н геропс/ге ?

- ОоннегАш топ аппеаи сГог 
Зсш5 пен 1ш геропс/ге...

Е( 577 уеи( 5аУО('г роигс/ио('
Ва 5а\\е е5( с1е5ег(е ?

- МоШкег-ћп \а \атре е(е\п(е 
Е( \арок(е оиуепе...

I

Е( 5 'Н (п(екко§е а\ок5 
5иг \а Јеппеге ћеике ?

- 01(е5-\ш' цие ј'сп 5оип 
Ое реик ди'Н пе р\еике...

I
43 .

Перииа Пешић Превела: М, Михајловић

АФОРИЗМИ - АРН0К18МЕ8 * А ако се врати једног дана 
Шта 5и треоало да зна?

- Реиите му да сам Га чекала 
и чекајући умрла...

1. Данте би данас наинсао "Божанствену трагедију".
АијоигсПнп Оате еспгаЈ1 'Та Тга§есИе с!1\чпе".

2. На све стране се воде уличне борбе - за голи живот.
Оапб 1сб гиеб оп пе ћа1 с!с (ои1сб раПб ^ие роиг 1а ује.

3. Убно је бога у њему пошто човека није нашао.
II а 1ие ОЈси сп Ки рагсс ци'П п'у а раб поиуе Гћотте.

4. Бацили су нас на колена, у наш омиљени положај.
Оп поиб а пиб а §епоих, по1гс роб1Поп ргеГегее.

5. Жртва нијс невина, има перфорацију од метка.
Ба ујсптс п'еб1 раб јппосете, е11е а 1а регГогаПоп с1е 1а ћа11е.

6. Овце увек следе нредводника, највећу овцу међу њима.
Бсб тошопб бш\'еп1 тијоигб 1еиг &ик1е, 1е р1иб §гапд тошоп с!'еих.

7. Будућност ће нам 6ити светлија. Дани су све дужи и дужи.
Мо1гс аусшг бсга р1иб с1ап\ Бсб јоитееб боШ с1е р1иб еп р1иб 1оп§иеб.

8. Ис постајс се богат преко ноћи већ нреко власти.
Оп пс с1с\чсш раб псћс аи соигб Пе 1а тиц тајб а Га1с1е с!е ГаШоп1е.

9. Кад год пм нско зазвони на врата, избеглице одговарају:
Нисмо код куће.
81 сЈис^иЧт 1сиг боппаЈГ а 1а ропе, сћачие ГоЈб 1еб геГи§1еб гсропсЈгаЈет: 
Иоиб пе боттсб раб сћех поиб.

10. Сви знају како, нико не каже "овако".
Тот 1с топс1е зан соттсШ, аисип пс с1и "сотте се1а".

11. Срећа је када проналазак нађе проналазача. 
ћс ћопћеиг сб1 с]иапс1 Ппуепиоп 1гои\'е боп туетеиг.

12. Имам разноврсну нсхрану: сваког дана једем код другог комшије. 
Ј'ај 1а поигпПие уапее: сћа^ие јоиг јс тап§с сћсх ип ашге \'01б1П.

13. Љубав улази кроз очи и уши, а излази на нос.
Сатоиг етгс а Иауегб 1сб усих е11еб огеШеб, е1 П боп раг 1е псг.

А ако ме испитује још
И ништа не може да схвати? 

- Говорите му као сестра,
Он можда паиш...

!

I

1 А ако пита Где сте ви
Шта му онда треба рећи? 

- Узмите мој златни прстен 
И дајте му Га ћутећи...

ш
41\

8 А ако желн још да сазна
Зашто је сала напуштена? 

- Покажнте му уГашену лампу 
И врата отворена

лц.
*! V

!

А ако он нспштује још 
О задњем Вашем трену?

- Реннте му да сам се смешнла 
Да сузе му не крену...

| '. •:

1
Превела: Љи.иана Јањић
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01Ј Е8Т РА88ЕЕ РАК18, МА КОбЕ... ?
Ои ез! разхее Рат,
? УоПа. еп сЈеИогз с1е 1ои1 

соп1е.\1е 1с1ео1о§1цие, с'е51 ђјсп се 

уегб сНаШе 1гешо1о раг К.е«§1апј цсп 
ше ујет а Гезрп1 а сћа^ие тти1е с!е 
топ (гој-зјете јоиг а Рапз аргеб 
р1иб с!с стч апб. Раг1б 4111 п’а реш- 
е1ге јатајб угајтеп! е\1б1е б1 се п’еб1 
сЈапб Птаојпаиоп псб е1гап§егб 
§епегсибетет поиггјс раг 1еб 
ргеробеб аи (ошпбте Ггап^аЈб. Е! 
роипат. је §агс1е ип бои\'еп1г 1геб 
побПп^^ие с1е РагЈб с1еб аппсеб 
боЈхаШе с!и бГес1с с1еппсг. с1с Раг1б 
^ш, 1е11е ипе пате с!е 1а ћаше 
босЈе1е. бе геГибаг! с1'ероибег ипе 
сепате топепте раб иор го1и- 
пеге, дагпап беб рШогеб^иеб 
роЈп^оппеигб папб 1с те1го. 
еп1ге1епа11 1е ту1ће пе сепајпб 
етћћббетеШб ћаШеб јасћб раг пеб 
дгаппеигб Пиегајгеб сотте Негпт- 
§\\гау, §агс1а11 беб \псеб папб 1еб 
ргорогПопб ^ш 1еиг реппеИашт 
П'е1ге рег^иб раг 1еб е1гап§егб (ес 1еб 
ргохппсјаих Ггапдајб) сотте пеб 
уеПиб обееб... Рапб сћ< с1и ко - с1и Воп 
- Оикопие!. Рапб пи сНаћо1о-тетће 
е1 с1еб сћаиГГеигб с!е 1ахј шббеб. пеб 
§аг?оп5 с!е саГе бапб ассеп1 е1 
п§о1еигб. Раш а\'ес беб ргобПшееб

4111 пе тап^иаЈеШ раб пе сћагте т 
п'ипе сег1а1пе бсс1исПоп. Рапб 
ПћегПпс е1 то^иеибе. тШ1ап1е биг 
(оиб 1еб ех1гетеб, а\'ес ипе §аисће 
1ара§еибетет сћагтатс с1 ипе 
ПГ011С Ц1П бетћ1а11 ГаГге ехргеб с!е 
ГоиппгсЈе 1а таНеге аи §аис1пбте 
Раг1б а\'ес беб опсигб ^ш б'е1а1а1ст 
биг ипе §атте 1геб \'аб1с, а!1ат с!е 1а 
риатеиг пеб НаИсб с1 с1и теио а 
Ге1оиГГап1 тсћт§с с!сб рагГитб с!е 
§гаппеб тагциеб с1и гег-пе-сћаиббее 
пеб Сакпеб ћаГауеие... РагЈб, ипе 
ће11е Гетте ^ш пе ргепај! боп ћајп 
^ис батесН тајб с!от 1е сћагте е1 
ГебргН поиб ГаЈбаЈ! 1а ргеГегег аих 
ћеаШеб аберН^иеб сГоШге 1ои1еб 1еб 
еаих чш етоигеп! ГНеха§опе.

Пт, ГеппЈпе. ћеб Гас^асЈеб пеб 
иптеићЈеб с1е 1а сарГ1а1е пи топпе 
5етћ1еп1 Пебогтајб сН5б1ти1ег ипе 
аШге \пе, 1асГ1е с1 тогобе. ћеб 
сопс1ег§еб, сНгаЈиоп. п'от раб регсЈи 
1еиг ГгауаП а саибе с!еб бубктсб 
ексПот^иеб борћЈбНциеб п'ои\'ег- 
1игс пеб ронеб. таЈб рагсе чи'Пб 
п'ауа1еп1 р1иб гјсп а сНге аих 
1Пбрес1еигб с1е роПсе биг 1еб 
1оса1аЈгеб Пе\'епиб (гор ба§еб е11гор 
ге§1об. ћеб РапбЈепб,- еп ГаГ1 ^ш

боп1-Пб аијоигсГћш ?- и'оп1 р1иб 1е 
§ои1 Не Гехсеб, е1 сеих цш Гоп1 
ћаћЈ1ст 1еб јттеићкб ^ш п'оШ 
јатајб еи с1е сопсЈег§еб...

1Ча§иеге собтороП1е, Рапб 
еб1 с1с\'епис тиШеНипцие, пиапсе 
Аи1геГо1б 1еб иппп§геб с!е 1ои1е 
рго\'спапсе е! с!е 1ои1е 01П§1пе 
5ос1а1е, у сотрпб с!еб гоЈб с1е1гопеб 
е! 1еб гсГи§1еб роНН^иеб ^ш 1еб 
ауакп! Ппб, ГаЈбагсп! 1ои1 роиг 
Нс\'етг ас1т1п151гаНуетеп1 ои с!и 
П101П5 си11иге11етеп1 ГгапдаЈб, 
аијоигсЈЧпп 1еб Ггап^аЈб еНип^иеб 
б'еГГогсеп1 с!е тотгег а срп тЈеих 
тјеих 1еиг аИасћетеп! а 1ои1 се 
еб! е!гап§ег. 11б пе 50111 р 1 и5 
брес1а1еигб е! аисН1еиг5 ехаНеб с1еб 
регГогтапсеб ехоН^иеб јоиееб 1е 
1оп§ с!е 1а §гП1е <ји рагс ћихетћоиг^ 
раг Пеб соига§еих ои сЈебебрегеб 
уепиб с1еб ^иаие сојпб Пи топс1е. 
та15 Пб р1оп§ет Папб 1еиг сиНиге е! 
Гас1ор1ет боиуеп! бапб С1П1егеб. 
Риапс!, \'егб 1е ппћеи Пеб аппееб 
^иа1ге-\пп§1, ј'ај сЈстапПе а ипе 
А1§епеппе а ВППа се ^ие с'е!аЈ1 ^ие 
1е га'Г, е11е ш'а геропПи с!апб ба 
51трПсЈ1е 1оисћап1е : "С'еб1 Пе 1а 
тибјцие бирегће е! 1еб рагокб хего". 
Ојх апб р1иб 1агс1, а ипе сопГегепсе 
с1е ргеббе Поппее а ГоссабЈоп с!и 
ГебНуа1 с1е с1пета с!е Ве1§гас1е, ип 
геаПба1еиг Ггапс^аЈб 5'еб1 е\'сг1ие 
рспс1ап1 ипс ћсиге а уешег 1еб 
^иаШеб агПбП^иеб ге\'о1иПоппа1геб 
с!и гаТ аи рићНс бегће кп-тете с1еја 
5а1иге раг 1е 1игћо-Го1к ћа1капјчие е1 
^ш п'сп геуепаЈ! раб с1'есои1ег 1е 
сјпеаб1е уепи с1с сс рауб сопбјпеге 
бапб соп1сб1аНоп сотте секп сцп, 
псријб тШе апб, поппе 1е 1а а 1а 
сиНигссигорссппс.

Ес рјгс сб1 с|ис, раг 1с јси с1е 
ГассиНигаНоп, 1а сиНиге р1из ои 
тојпб схоП^ис с1сб с1гап§егб ои с!сб 
сх-с1гап§сг5 ас1тЈП151гаНГб (Гассцпб 
сигорссп) рсгс1 рси а рси боп 
аи1ћспПсЈ1с. Тап1 с1 51 ћЈсп сјис 1еб 
Тигсб бс боШ ппб а ргоробег аих

ша
гозе.
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Шштппеб, ГаП реиг а ргезет раг зоп 
а§ге$51У11е соттегст1е е1 раг $оп 
ипЈГогт11е с1есе\'ате : Пеп$, се 
ђгцие( "уасћетет с!е$1§п" ропат 
ГеШ§1е еп сои1еиг$ с!е 1а Тоиг ЕЈГГе1, 
је ГаГ с1еја уи <3ап$ 1е$ ђош^иеб ђи 
^иагНег с!е 1а Оаге сеп1га1е а 
Ат$1егс1ат еп<1о$$ег 1е ропгај! 
јаипе-гои§е-уег1: с!и га$1а Гитат ип 
јојт §1§ап1е$^ие, се ђг^ие( \'епи с1е 
ГЕх1гете Ог1еп1 рге1ег $оп соф$ 
$е<3и1$ат аих $утђо1е$ уШе$ с1е 
$1§п1ПсаПоп с!е$ уП1е$ еигорееппе$ 
с!от 1а §гап<јеиг рћу$Цие е$1 ђе р1и$ 
еп р1и$ по$1а1§1^ие <1'ип ра$$е 
$рт1ие1 р1и$ ои тоЈп$ е1оЈ§пе...

Рапз та.-.гозе, гои§е, појге, 
\епе, Мапске ? Моп, тете ра$ 
§п$е. А$$ехие11е, 1пос1оге, пите- 
г^ие, $ап$ ехсе$ П1 тсШепт, Рап$ 
с!етеигат раг аШеиг$ "уасћетет 
сЈе$ј§п", п'оГГге р!и$ ^ие с!е$ 
$ои\'епЈг$, сотте ипе \чеШе ерои$е 
^ие Гоп $'ођ$ппе а ајтег еп 
ге§геиап1 $а $еп$иаП1е е1 $е$ 
социтепе$ ђ'атап.

ШгаЈеШ 1е$ тагх1$1е$ п'оп1 
$игуеси ^и'а ГОссШеп!, та1$ с!ап$ 
ип епујгоппетеп! $ап$ 1а сга$$е 
с1а$$цие. Аи1геГо1$ 1а $а1е1е Је Рап$ 
роиуаћ пои$ с1е§ои!ег, аијоигс1'ћи1 
е11епои$геуоће.

II у а У1п§1 ап$, <1еуап1 1е 
<Јги§$1оге с!е$ Сћатр$-Е1у$ее$, ђ1еп 
арге$ т1пи11, ипе ттеие те 
ргоро$а11 (1е Геттепег еп 1ах1 
ји$^и'а $а ђапћеие еп те Га1$ап1 
$ауо1г, $ап$ пеп рготеПге, ^ие је 
Г1$^иа1$ ШарргепШе ^и'П п'у а пеп 
с!е 1е1 цие Г1тргоУ1$1е. ТЈле 
рго$Тиее ? Аћ поп ! - е11е п'еп ауа11 
пј 1'ајг пј 1а ђетагсће, е11е е1ап 1ои1 
$1тр1етеп1 ипе угаје Рагшеппе ^т 
е$$ауа11 с1е У1Уге 1а У1е Шип <Је$ сћх 
пиШоп5 с1е рег$оппа§е$ <Ји готап 
цт роиуа11 $'1п111и1ег "Ешесе", еп 
сћо15155ат се $01г-1а <Је т'ађогс!ег 
то1, ип е1гап§ег ^ие $оп со$(ите 
1го1$ р1есе$ п'атп1$иаи ра$ <Је $а 
§иеи1е <Је те(е^ие. Еп ргоЈе аих 
таиуа1$е$ ехрегјепсе$ ои, рНе 
епсоге е1 р1и$ ргођатетет, а ип 
е!а1 сЈ'е$ргЈ1 Гагоисће ^т $е 
§епегаћ$е, аијоигШти се«е ПНе 
п'о$ега1! тете ра$ те <Јетап<Јег 
Гћеиге, <Је сга1п1е ^ие, 1оијоиг$ роћ 
е( <Ј1$сге1, сНРГегет тај$ ра$ а$$ег 
роиг е1ге ГасПетет ШепНПе е! 
с1а$$е, је пе 1и1 §асће $а $оЈгее раг ип 
ргоро$ ои - ћоггеиг ! - ип §е$1е 
<Је(га^иеиг. Рјпг 1а ђеаи!е е! 1е §ои( 
с1е ПтргоУ1$1е, с'е$1 (гор п$^ис е1 
1гге$роп$ађ1е. ћа Нђепе с1е$оппа1$ 
п'е$1 р1и$ ^ие се ^т геи$$1( а Ппг раг 
1е$ сге\'а$$е$ <Ји сосоп Гап је$ 

ргесаиПоп$ е( <1е$ арргећеп$1оп$ 
^ие Гоп арре11егаЈ1 рагапоУа^иеб $1 
е11е$ пе $е тапЈГе$(агет цтехсер- 
ПоппеПетепП

Раг1$ еп Пп јиШе( е( <Јеђи( аои( 
р1оп§е Јап$ $оп к11$сћ $а1$оп1нег 
Ч1П ера(с епсоге 1е$ рагПс1рап1$ аих 
\'1$ће$ ог§ат$ес$, регсће$ $иг 1е$ 
роШ$ с!е$ ђа1еаих-тоисће$. Се 
кГ1$сћ Ч1п, спсогс с1ап$ 1е$ аппее$ 
ЧиаПе-\'Јп§1, Га1$аћ ип сопиеројш 
ћаппопјеих аусс 1е геГПпе е1 
ГаШћепПцие ђјеп рагшеп$ е( тете 
аиспс1гј$$а111е$ \м$1(еиг$ ип реи р1и$

§оиппе1$ <Је$ р!//а$ (ифие$, 1е$ 
Сгес$ с1е$ рј1а$ а сотрготЈ$ сићиге! 
^т п'оп1 јатаЈ5 е1е тап§ее$ еп 
Сгесс.

Аи1геГо1$ 1е$ раиуге$ сћег- 
сћахеп! а сН$$1ти1ег 1еиг соптПоп 
1оШ еп е$$ауап1 <Је ГатеПогег. 
АијоигсПнп, а Раг1$, 1а раиугехе е$1 
ехћјђее с!е Гадоп та1$а1пе. 
Оесоига§е$ ои ге$1§пе$, ои (оШ 
$11пр1етет тап1ри1е$, 1е$ раиуге$ 
$етђ1еп1 пе р1и$ уои1оЈг Нера$5ег 
1еиг е1а(, П$ $с П\'геп( а 1а си1ра- 
ђШба(10п <Је$ аи(ге$ сп ехћ1ђап( 1еиг 
сопсН(јоп сотте ипе ти(На(10п. 
ће$ с1осЈо$ пе $оп( р1и$ 1е$ §аШаг<Ј$ 
цт, 5ои$ 1е$ роп($, $1го(а1еп( с!и 
К1гау1 ои <Ји РгеГоп(аЈпе, (епкн- 
§пап( рагГо1$ <Јап$ 1еиг$ п§о1а<Је$ 
Н'ипе е<Јиса(10п ЈпаКешЈие <Је$ §еп$ 
с!е 1еиг е(а(. АијоигсПпи сеих цт 
Ноппеп( $иг 1е$ саг(оп$ еп(ге 1е$ 
со1опе$ еп ђс(оп с( асјег <Је$ §гап<Ј$ 
пптсиђ1е$ п'оп( р1и$ пеп <Је Га$рсс( 
гађ1аЈ51еп <Је$ с1осћагс1$ сГП у а 1геШе 
ап$ : се $оп( с!е \'егћађ1е$ та1а<Је$ е( 
цих еп оп( рагГа1(етеп( Гахг. (Јт 
1П5р1геп( <Је 1а рте е( ипе $ог(е <Је 
реиг е( с!е §епе, рагГоЈб 1а геуоће е( 
ип сотрог(етеп( а§гс$$ЈГ с!е$ "§еп$ 
ђјеп". Ои, рпе епсоге, ипе 
ЈпсНГГегепсе та1 реп$ап(е.

ћа $а1е(е рап$1еппе, ођјес- 
НуетеШ (сотте сНгаЈ( топ ГП$, 
гетат (ои(е уа1еиг е(ађНе, <Јопс, ип 
а<Јо1е$сеп( $а1п е( $оиГГгап( сотте П 
$с с1оЈ( а $оп а§е) то1п$ рге$еп(е раг 
те(ге сагге ^и’П у а (гој$ <Јесспп1е$, 
п’а р1и$ 1е сћагте ^т Гехси$егаЈ1. 
Аи(гсГо1$ с'е(а1еп( Пс$ те§о(5, Пе$ 
сгасћа($, Пе$ (јске(5 Пс те(го и$а§е$, 
рагГоЈб с1е$ саро(е$ е( с!с$ соисћеб 
ћу§1ст^ие$ е( 1а сга$$е §епегаН$ее; 
аијоигсПпи се $оп( $иг(ои( 1е$ 
<Јесће($ Јпс1и$1г1е1$, (ои(с $ог(с 
с1'стђа11а§с, 1е$ §ођс1с($ еп 
ро1у$(угепс <1е сћсх МсОопа1с1'5,1с$ 
§го$ усггсб сп рарјсг р1а$(Шс с!с 
соса-со1а, <1с §1§ап(е$^ие$ сго11с$ 
с1с$ с1псп$ бигаћтсШсб, с1е$ с1ссћс($ 
1П01П5 $а1с$ аи $сп$ ргоргс (је 
т'ехси$с, с'е(аН р1и$ ГоП ^ие тој), 
таЈб с1е$ћитат$с5, аНспс$, сопипе

Рап$. јиП1е( 2003 

У1а(Ипиг Ра\’1о\пс

1.с Моипп коиее
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ј '( СегапIВА УО, ВогЛеаих

ЕСК1Т Т 0!\’СТЕМР5 
АРКЕ5 иЛОВЕ

МГгјапа ВогЛсугс

'■ КиИса Типсепко 1КЕЕСООТЕАО
>
!РОЕМЕ РОИК Л1ЛХЕЈе ргепЈгси 1е соШсаи 

е1 је шегси ГоћзсигИе еп тои 
II е$11а, /7 кпИе с!ап$ ГокзсигНе, 
је 1е ргепЈгси е! јс Шсгси.
Јс 1аега\ ГодзсигИе.
Је заЈзЈе сопЈЈега/ 
топ зесгех аих е!оИез.
Аих е(оИез је сНгас 
с]и'ип соШеаи а (ие Гокзсип(е. 
1е$ е(оИе$ $с %асНеп(, р1еигеп(, 
гергосНеш та си1раВШ(е:
Е$(-се сјис (и пе $а\'си’$ ра$ 
сјие 1е соШеаи аипаК ГоћзсигКе ? 
Мо1,је р\еиге аи$$/, 
је 1Га1 ра$ сГаш1$.
Не$ е(оНе$ $9е(е1§пеп(ш 
е\\е$ пе т \итегоп( р\и$ јапииз 
е( $еи\ \е сои(еаи ге$(е 
с\ап$ ГокзсигКе.

; V
1м тоП е$( ипе 1атре 
аПитее јизсцГаи јоиг

(\е реиг с\е$ ге\ е$ $а с\аг(е 
|| $е ргепсI а уасШег

ршз (гапсЈиШе аи $отте( 
с/е 1а ти( $'е/е\>е, ргеззеШ

Пеи$, је \'оис/га\$ (е \у01Г %гапсНг,
^ сНегсНег (оп гауоп с\ап$ \е д\еи с\и с\е\, 

сиеННг (а Ј\еиг аи §оп( с\и т\е\.
(е рго(е§ег с\и ј'гок\ сјш (е Јегак $оиЈЈИг

Оп а ћезот сГес\а( с\е (оп епјапсе 
с\аи$ се((е ти( §\иаи(е дш' етдгоиШе \а \>ие ; 
1а у\е уаи( 1а рете сГе(ге уесие 
$\ Гоп (гоиуе \е \та\ $еп$ с\е $ои ехШепсе.

*
1?
I

1
сНапсеНе епсоге 
е( $'е(е\и(ј Е( арроИе 1а ЈгспсНеиг с\е (оп ишосепсе 

ауап( СЈие \е (етрз УоНе ГеИпсеИе с/е (езуеих 
ауаШ с]ие 1а \че еЈЈасе (оп зоипге гасНеих 
е( с]ие Гоп зоН еп§\ои(1 раг 1е ИеаШ.

с\ап$ ГаиНе Јершз 1оп§(етрз 
I гераисЈие.

*

I
* г

Ос1ођге, 1998

$МЕКТЕШЕ

Је зегах теШеизе 
ипчпаМе е( тегуеШеизе.
Оапз (оп тот\е уа$(е е( уШе
тсНЈЈегеШ е( шсотр1е(
је зегај ргтсеззе рапт \е$ теШеизез.
Је ГетНгаззегсп
ауес те$ /еугез Уо1ир(иеизе$.
МоГтете, \а теШеизе!
Је (е раг/егсп 1е$ теп$оп§е$,
\а уег\(е с\е топ соеиг 
а (01, тои сНег теШеиг.
Је ргеппгсп \е тсп с/е (сзуеих 
е( је (е кпззегсп сЈсшз ГаНиие 
а Јоппз регпи.

Јест ЕЕ МА11УЕ, Зспш-Оиеппп

Меуепка О. Ророхчс СНЕМШ

РЕЕСЈРЕ ВЕРИЛЕ А тезиге срГИ аустс;си'( 
ратп 1е$ агНгез еЊпеШспгез 
п оиННап $а (е(е 
е( песоиугап $е$ тсппз, $е$ Нгаз 
зез јатНезI Нхег, сЈиапп је Гсп гепсоШге 

папз 1е$ 1ои§з сои\о\г$ 
ј'а\р\еиге псшз Гате 
рагсе сЈие, топ атоиг,
(и пе Гарргеппгаз јатспз 
И $е Јоипга пстз \а р\те 
(рагпп (ез $СЈие1е((е$
(и гез(егаз)
Сотте ип Ноп таћге зсусгс 
(и (Гаигаз роиг 99101 
с]ие пе \а рШе 
($1 \е зоиуе^пг гез(е).
Аи (етрз оп (ои( зега е§сп 
оп, СЈие\сЈиеЈо!$, \а р\ше р\еиге 
соШге (е$ упгез, .
(и зегаз (г\$(е 
е( (и ие заигаз јсииспз 
СЈие с 'е$( 9П0(, 
уеиис роиг Гапогег

Реи сГНоттез 1С1;
И арргеиаН \е 1аи§а§е пе Гспг 
е( пе$ Не(е$.
II си реир1аН $а $оН(ипе.
II песНјЈЈгап се сјкс Н\еи п'аи(ге$ 
сгоЊк е(гс с/и зИепсе 
иои раг с/ие\с]ие $огН\е§е 
9иа1$ ауес ГсусИ пе (ои$ $е$ $еи$.

ЈЕ РЕНХ РАКООШЕК

Је ие реих ра$ (гоиуег
"\е (етрз ге(гои\е" е( је иереихраз
агге(ег ии соеиг сцп р\еш‘с.
Ма\$ је реих еспге пез сНаизоиз 
дш сои\е/К со/шие \а 5ете...
Те$ Ио/итез сјш раззе/К 
уоЊК 9)1091 пезагго(.
1с$ §еи$ тсоппкз Ч$еи( 
зиг топ У(за§е ии и\е$$а§е .
Је реих рагпоииег.

ПзсЈшИ а сеИспиз сШз 
с) сспспиез (оијЈез (ГНегНе 
сјш $е Ј\§еи(.
// ге(гоцусп( \е $еи$ ргоЈоип 
пе 1(1 сИаззе.
Е( /V $е (гасЈиап сисо/ е 
пе$ оихНгез рагЈтз 
с 'е(сп(ЈоНе ассер(аН1е.1966.
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ЈОНЕСКОВ ТЕАТАР АПСУРДА
"Апсурдно је оно нему недостаје сврха, Отргнут из свог верског, 

метафизичког и трансценденталног корена, новек је изгубљен; све његово 
деловањепостајебесмислено, апсурдно, бескорисно."

|

(Е. Јонеско)

< .
постигло готово феномсналан успех 
- непрскидно се изводи на свим 
позорницама света.

Уопште узев, ако следимо рсчи 
самог Јонеска, текст овог анти- 
комада и буквално је уобличсн на 
самој сцени, јер су током проба 
дописиванс појединс рсчсницс: 
редитељ Никола Батај и глумци из 
његовс мале трупе радили су 
одушсвљено и те пробе билс су за 
све веома пријатне; редитељ и писац 
сарађивали су максимално а глумци 
нису само интерпретирали текст 
него га у извесном смислу и 
осмишљавали својим предлозима и 
сугестијама.Такоје ново позориштс 
настајало, чак у буквалном смислу, 
непосредном сарадњом свих 
фактора позоришног чина: писца, 
редитсља, глумаца (чак јс и идеја за 
наслов рођена на нроби!), 
сценографа... Како је сам Јонеско 
рекао, на тим пробама је "уста- 
новљено да комад има живости, у 
недостаку радње има радњи, ритма, 
развоја без заплета, апстрактног 
напредовања".

Јонесково драмско дсло веома 
је обимно јер је он писао н прозу, 
критику, мемоарску литературу: 
занимљиви су његови ставови, 
анализс, записи, кратке и дужс 
бслсшке о сопственом делу н о 
позоришту и животу уопште. Може 
сс слободно рећи да је Јонеско нс 
само плодан иозоришни писац него 
п писац уопште, и сликар у послс- 
дњој дсценији свог живота; мсђутим, 
морам сс ограничити на још коју 
нримедбу коју је он учинио о свом 
дслу што само можс послужпти 
бољсм разумсвању тог дсла или, 
тачнијс, упознавању Јонсскових 
поглсда и уметннчких намера. На 
јсдном месту кажс да је својс 
комсдијс назнвао анти-комадима 
или комичним драмама нли трагнч- 
ним фарсама; изглсда ми, наставља, 
да јс комика трагична а да јс човско-

драмска напетост остварити без 
икаквог правог заплета за шта су 
потребна и извссна карактерна 
својства аутора; наиме, рекао је у 
једној прилици он, "човек мора 
имати храбрости да не мисли као 
други, мора имати храбрости за 
искуство крајњости; само помоћу 
таквог искуства можемо свс ставити 
под знак питања". Када је реч о 
драматичаревом уметничком носту- 
пку, онда треба иотпуно елимини- 
сати сваку врсту подражавања 
стварности и прибећи измишљању 
стварности - то је чиста креација; 
такав умстнички поступак и такав 
стички став омогућују аутентично 
стваралаштво и изношење плодова 
тог стваралаштва пред публику и 
критику; на тај начин настаје, како је 
написао Јонеско у једној прилици, 
"апстрактно позориште. Чиста 
драма. Анти-тсматска, анти-идсоло- 
шка, анти-социјалистичка, анти- 
филозофска, анти-психолошка са 
булсвара, анти-грађанска, пронала- 
зи слободно позориште. Слободно - 
то ће рсћи ослобођсно, то ће рећи 
без пристрасности, оруђе за ископа- 
вање: једино оно може бити искре- 
но, тачно и учинити да сс појаве 
скривснс очиглсдности".

Анти-комад Ћелава певачииа 
написан јс 1949. године на основу 
рукописа на румунском језику, 
скицираног знатно раније. Одмах 
послс Ћелаве певачиие Јонсско је 
написао и Ј1скиију\ ова "комична 
драма", прсвсдсна јс на српски јсзик 
као Час. Мислим да смислу текста 
више одговара наслов који је дат у 
старијсм прсводу. Оба ова комада 
мрипадају чистом нозоришту о коме 
као свом умстничком идсалу тсжи 
Јонсско. О Ћелавој псвачиии 
Јонеско јс радо и чссто говорио не 
устсжући сс да тумачи и смисао и 
домстс свог првог драмског дсла 
којс јс, очсвидно, всома волео и којс 
јс, послс првих нсдоумица критикс,

Годинс 1950. изведсн јс у једном 
париском позоришту "анти-комад" 
нод насловом Ћелава певачииа\ три 
годинс каснијс, појавила сс такођс у 
Паризу "трагикомсдија" која се 
звала Чекајући Годоа. И критичари 
и публика који нису били одушсвље- 
ни п овим комадима и начином на 
који су интсрирстирани, и критича- 
ри који су одмах осстили значај и 
вредност дела која су извођена и 
свсжина којом су на сцени играна, 
сложили су се у јсдном: појавили су 
сс нови аутори и родило сс ново 
позориштс, тачнијс нови сцснски 
израз и ново оссћањс позоришта. 
Писци, јсдан Ирац и јсдан Румун но 
оцу, који су најнрс иисали на 
еиглеском н румунском језику, 
Самјуел Бекст и Ежсн Јонсско, 
учинили су да Париз још јсдном, 
можда последњи пут у XX веку, 
постане свстски културии цснтар, 
носилац нсчсг заиста новог, овог 
пута у позоришту. И док јс Бскет, 
сходно свом затворсном карактсру, 
ћутао п ослушкпвао схо гласова који 
су сс ројили око тих догађаја који су 
означили вслпку новину у култур- 
ном животу свста и нозоришту, 
Јонсско је, у многобројним ннтср- 
вјуима н тскстовима, објашњавао и 
свој комад и својс мншљсњс о 
траднционалиом и новом нозори- 
шту; тако јс, на примср, истичући 
као врховни сстстски проблсм 
нсопходност да сс постигнс ослоба- 
ђањс иозоришта тимс што ћс сс
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трагедија за поругу. "Покушао 
сам у Жртвама дужносми да 
утопим комику у трагику; у 
Столшшма, трагику у комику, или, 
ако хоћете, да супротставим комику 
трагици, да би их сјединио у нови 
позоришииспој..."

Пошто јс.и са.м готово искљу- 
чиво писао и говорио о свом 
позоришном проссдсу, о њему сс 
претсжно ако нс и једино говорило 
као писцу којп јс напустио класично 
позориштс и натуралистички, 
тачнијс психолошки тсатарски 
исказ, лишио сс иокушаја да 
моралишс. сксплицира иорукс и 
дслује као нско ко иоучава, доцира п 
трстира својс тсмс на прсозбиљан, 
филозофски начнн. Служио сс 
изразом којн јс подразумсвао 
фарсично приказивањс суровог п 
апсурдног света у комс човск није 
код својс кућс, мешао јс оно што сс 
схватало као комично са оним што 
јс у траднционалној позоришној 
естетици п пракси било трагично: 
говорио јс: "Комично јс у мојим 
комадима само јсдна етапа драмскс 
конструкцијс, чак срсдство градње 
мог комада. Свс јс вишс алатка за 
стварањс контрапункта драми", с 
тим, додао јс, што јс сасвим извесно 
- "комично јс друга страна 
трагичног". Шта. заправо, значи ова 
изјава ако сс тумачи у свстлу 
њсгових драмских текстова? Прво, 
да је комика. односно фарсична 
форма њсгових драмских тскстова, 
његово тсхничко, рскао бих 
сиољњс срсдство обликовања јсднс 
озбиљнс драмскс. тачнијс трагичнс 
садржинс, и друго. да су ознакс као 
што јс рсцимо иоднаслов Лекиије 
који гласи да јс то ко.мична дра.ма 
само иишчсв покушај да на нски 
начин усложи пријем свога тскста 
од странс публикс. да јој, бољс 
речено, помогис да лакшс савлада 
једну у основи трагичну иоруку у 
апсурдној ситуацији. Зато, и порсд 
свих обзира прсма форми Јонеско- 
вихдрама и њсговим интснцијама да 
нс дслујс као мрзовољни и строги 
носилац јсдис пссимистичкс визијс 
о апсурдном свсту - морамо сс 
запитати комс јс упућсна рсцимо 
Лекиија из истоимсног комада, 
тачније у чему јс још врсдност и 
значење овог текста,

Профссора-убицс, нијс нови почс- 
так, како су некп познаваоци 
Јонссковог дсла п тумача његових 
интснција сматрали, всћ наставак 
апсурдне ситуацмјс убпјања у усло- 
вима општс нсзапнтерссованости за 
збивања у свсту п у човсковој 
нспосрсдној околини. Итд.

Даклс, на кога сс односи Лскии- 
јо - то јс било питањс. На равноду- 
шнс, на исзаинтересоване за судби- 
ну човека п свста. на наш морални 
нсмар, на отупслост према злочину. 
на нсподношљиво изједначавање 
злочинца и жртвс, на иристајање на 
живот у комс тсрор свакс врстс II 
манијаштво царују такорсћи бсз

писац у ствари говори иако изглсда 
да то сксилицитно нс жсли. И још 
нсшто: можда нијс најсрсћнији 
израз упућена јср бн у складу са 
пишчевим намсрама било адсква- 
тнијс рсћи на кога сс ова Лекиија 
односи п шта оиа стварно говори. 
Шта се кријс иза формс фарсс у коју 
јс и овај Јонссков ко.мад заогрнут?

На то питањс нуди извсстан, 
свакако почстни одговор дида- 
скалија на самом иочетку; Јонсско 
описује главни лик свога комада као 
Профссора који јс учтив, п то 
ирстерано, и всома стидљив, али 
цсло врсме трља рукс а "похотљиви 
трачак у очима" који сс јавља с 
врсмена на врсмс - брзо сс гаси. Овај 
први иаговсштај Профссоровс 
природе и његових поступака "на 
крају ћс сс прстворити у сажпжући 
нспрекидни пламсн". Тај смерни 
профссор - показаћс сс као убица и 
сексуални манијак. Јонсско јс овом 
дидаскалијом, у ствари, иоказао 
својс схватањс лика Профссора, дао 
упутства редитсљу и глумцу и 
наговестио како ћс сс развијати 
случај у комаду у комс сс, ипак, 
нсшто дсшава за разлику од нских 
авангардних драмских тскстова у 
којима сс ништавило радњс показујс 
као ништавило свста чију слику 
дотичан драмски тскст представља.

И тако, у Лекиији која јс као 
комад остварсна фарсичним начи- 
ном исказа, нијс само фарса, прво, 
оно што Профссор принрсма иако 
сс чини да јс то што ради случајно и 
нспланирано: аисурдно сс овдс 
појављујс као трагично јср ароган- 
ција Профссора која нијс ништа 
друго до оваплоћсње насиља 
крунишс сс злочином над жртвом 
која нс ноказујс ништа ссм својс 
инсртности и гЛупости. Друго. нијс 
само фарса онај трснутак када 
Профссор који задајс ударац и 
учсница која од тог ударца губи 
живот. истоврсмсно изговарају 
јсдно ах! чимс сс изјсдначују убица и 
жртва и тимс апсурдни свст и 
ништавило показују своју сурову 
страну општс јсднозначности; 
трсћс, нијс само фарса када лукава и 
свсвидсћа служавка, отварајући 
врата новој учсиици, примсћујс за 
ссбс - овој сс много жури. Долазак 
новс учсницс, која ћс бити 41. жртва

ва

отиора.
Јонсско на свој начин слпка тај 

апсурдни или трагични свет. Нс
инсистира на одговору, мзгледа као 
да сс мири са трагпчним стањем 
ствари. Многи су му пребацивали 
нихилизам, али он нијс нихилист. 
Колико ја видим, Јонсско јс само 
пссимист и он у томс, како сс мсни 
чинн, има потпуно право. Оно што 
сс дсшава данас само показујс да јс 
он у неку руку антиципирао будућу 
ситуацију. Блиски исток. Косово. 
сталнс прстњс тсрориста да ће 
уииштити западни и осталн свет 
показују да јс песимизам наша 
рсалност. Питањс нма ли нзлаза 
такорсћн јс излишио јср сс нсга- 
тиван одговор унапред зна.

Али, Јонеско, ако јс песнмист - 
нијс нихилист. Ои нијс рушитељ. 
Свст јс апсурдаи и трагнчаи, али га 
нс трсба рушити. Њсгов Бсранже у 
Носорогу кажс: "Ја сам последњи 
човск, остаћу то до краја! Ја сс нс 
прсдајсм!"

Јонсско нијс употрсбио реч 
иас/а. Нпје сс позивао на несумњпва 
достигнућа човска и човсчанства. 
Из њсгових драма и честих изјава не 
избијају рсчи као што су очајање, 
рушсње, пакао, смрт... Свет јс само 
ансурдан. Можда сс и не може 
промснити али - пс смс се предавати 
јср пролазно јс оно што јс тема 
Носорога а од сваког човека завнсн 
да ли ће сс поиашати, или зарицатн, 
као лик из тс драме, добри н 
усамљсни, од свих напуштепп 
Бсранжс.

Николај Тимчепкошта њимс
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њима, који избија из њих, али не 
може да буде ни њихово својство 
нити тражена последица изазваних 
промена.

Малармеов злосрећник, баксуз 
или мрзовољник, јавља се у средини 
коју одликују нестварна привиђења 
изузетних људи и жуђене лепотице 
што ничу покрај утабаног пута по- 
времених превирања. Народ, маса, 
људи просто су запањени постоја- 
њем ретких плодова друштвеног 
успона и примерима натпросечног 
живота пуним тајанствених ужива- 
ња и одрицања која у њиховим 
очима не воде никуда. И да су 
супротстављени светини, "просјаци 
плавети", у тежњи да постигну 
нешто више, једном ногом су на 
заједничком путу несугласица и 
замршених претпоставки за форму- 
лисање све обимнијих захтева, 
већини немогућих да их испуне, 
макар да добију право да то 
покушају. "Просјаци плавети" 
једнако се схватају као метафоре 
песника, који уопште не познају 
природу света коме се обраћају. У 
скоро апсолутној негацији тежње 
за нечувеном променом, песник и 
запањена маса се сусрећу. Песник 
жели не зна се шта, његова светина 
жели такође нешто непознато, а 
посредници, пргави "монарси" 
разне врсте и разних моћи, ипак им 
нуде ново стање ствари, свеједно 
што и оно не задовољава простор 
упоређен са простором неизмерних 
жеља. "Дивље гриве једном ногом 
на нашем путу" су, бодлеровски 
речено, болесни и дивљења вредни 
плодови неизвесног путовања 
гомиле обећаној земљи и обећаној 
обали мора. Оне ничу упркос 
саможивости мрзовољних предво- 
дннка побуне, упркос томе што се 
на њих, као и на лепоту, никад не 
мисли ни у народу који се некуд 
запутио.

У протеклим годинама, много 
је теоретичара преврата испроба- 
вало способност закључивања 
анализом успешних и неуспешних 
покушаја преврата у познатим 
историјским примерима. Знало се 
да Парпска комуна није успела због 
тога пгго се више размишљало него 
што се радило, тако да је дошло до 
закашњења, које су искористили 
противници и угушили зачетке 
новог поретка. У тим околностима 
било је значајно колико се дубоко 
ишло у замисли промена, начелно 
ствараних на два начина: промене 
конкрстног стања и водећих 
личности без одлучног мењања 
основа поретка и мењања свега из 
темеља. Некима, нарочито у Фран- 
цуској, после буржоаске револуци- 
је, Наполеона и привремене обнове 
монархије, било је тешко да 
замисле корените промене, а оне 
који су их захтевали, схватали су 
као незадовољну, дивљу и заведену 
руљу која у бунилу тражи нешто 
идеално и недостижно.

Ко је завео велику масу град- 
ских бедника да отпочне са побуње- 
ничким таласањем, које љуља 
улице као набујала река? Стефан 
Маларме песмом /.е Сш%поп (Зло- 
срећник) објашњава вође таквих 
збивања као отелотворену замисао 
народа, тиранску појаву коју је сам 
од себе зачео народ, да би, једном 
оживљена п ослобођена, преузела 
управљање онима који су је у судару 
властите природе са стварношћу, 
створили. Нско време збивања су 
уобичајена, да нотом свс букне и 
буде разнссено у часу када је свима 
преко главе дотадашњег живота. У 
Малармеовом виђењу народ, 
грађани, маса, и сви они којн би се 
тако могли назвати, немају ништа 
вредио пажње и племеннто, сем 
горког идеала који им каткад 
озарује мрачна душевна стања 
општег, колективног типа. Побу- 
њсннцн знају да немају ништа 
велико у себп, али ипак напредују 
лествицом чаробног путовања ка 
морској обали, пунн горчине, 
исијавајући ндеал који јс бно у

интереса за које се боре, шнба 
"црни ветар" остављајући трагове 
кажњавања у болним браздама 
насталим шнбањем. Идеал је наро- 
ду био потребан. Народ, поред 
свега, не зна зашто се тај идеал мора 
прво замислити и обликовати. 
Једном замишљен и обликован, 
испоставља се да идеал опет није 
разумљнв и јасан. нити приступачан 
онима којима је понуђен. Светина 
"гризе златни лимун горког иде- 
ала". Народје добио циљеве, алн с 
му они нејасни и тешки, јер очекује 
нешто и лепо и лако, "увек у нади да 
сусретне море". Разочарани. неки 
гину у ноћним поворкама. опијени 
задовољством што виде своју крв да 
тече, а највећа утеха им је смрт која 
ставља тачку на пробуђене жеље и 
неиспуњене тежње немим пољуп- 
цем на усне пожудних љубавника у 
чијим очима се расточио и пропао 
предмет љубави. Метонимично, 
застава у Малармеовој песмп 
ставља се уместо тела побуњеника, 
који немају други излаз него да 
тело, своју крв, труд и напор 
истакну као повод, симбол и знак за 
постављање захтева којн су и 
далеки и нејасни и нагонски, више 
него израз размишљања н схватања 
тешких околности.

Маларме побуњени народ види 
у напорном и болном грчу, покре- 
нут нагоном да се некуд иде, било 
куда. Иако су својом вољом 
кренули на пут, њихову заставу, 
знак нејасне ствари заједничких

Драган Тасић
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НАТААИЈА - ЛЕСКОВАЧКА ПАРИЖАНКА
Наталија Арсеновић-Драгоми- 

ровнћ рођсна је у ЈТесковцу 3. јануара 
1886. године од оца Тасе Ђорђевића 
познатог лесковачког јорганџије. 
Интелигентна, отресита, духовита, 
врло лепа и комуникативна - разли- 
ковала се од своје браће п сестара и по 
томе штоје више волела да чита књиге 
но да ради просте послове. Машто- 
вита, још као девојчица, сањала је о 
животу на високој нози, о проводу и 
путовањима. Намера родитеља да је 
удоме за неког виђеног трговца илн 
индустријалца Лесковчанина - није се 
остварила: осујетила је њихово 
очекивање и у 17. години удала се за 
студента фармације Љубишу С. 
Арсеновпћа из Ннша. сина ондашњег 
управника града Београда Светозара 
Арсеновића. Убрзо после венчања 
одлази у Беч, где супруг Љубиша 
наставља студије.

Заједно са супругом, санитет- 
скнм официром, са српском војском 
прелази преко Албаније и стиже у 
Солун. Из Солуна Наталија одлази у 
Италију. а одатле у Француску где је 
радила у Централном одбору Међуна- 
родног црвеног крста. Будући врло 
комуникативна. усто веома преду- 
сретљива и прави доброчинитељ - 
многим Лесковчаиима. и не само 
њима, који су боравили у Паризу. била 
је на услузи. Наши људи су је звали 
"наша мајка”. У Паризу се упознала са 
Морисом Шевалијеом, с којим се 
касније дописивала, дружила се са 
породицом кра.ља Милана Обрено- 
вића, са индустријалцима и мини- 
стрима. Њени чести гости у Паризу 
били су песник Раде Драинац, 
политичар Моша Пијаде п др.

По завршетку Првог светског 
рата Наталија и Љубиша враћају се у 
Југославију и 1922. године одлазе у 
Сарајево. Након две године долазе у 
Београд где се 1924. разводе.

На премијери комада ЈЈесков- 
чани у Паризу у Београду (1928) 
упознала се са др Миливојем Дра- 
гомировићем. јавним краљевским 
бележником. Једно време у његовој 
адвокатској канцеларији радио је и 
Лола Рибар. Миливојев отац Светозар 
Драгомировић био је велепоседник, 
врло богат човек. а Миливоје једино 
мушко дете у породици. И тако - сан 
Наталијин се осгварује: живи луксу- 
зно, креће се у елитном друштву баш 
онако како је, још као девојчурак, у 
кућисвојихродитеља маштала.

Пиризу доживео је више извођења: у 
Скоп.љу п Новом Саду 1926. у Бсограду 
1928. годпнс када је бнла поставл>ена и 
у Сарајеву, као п иа сцени повла- 
шћеног Градског позоришта Лесковца 
(сепгембра). На сцеии позоришта у 
Лесковцу комад је извођеи п сезоне 
1944/45. Трећи пут, Лесковчане у 
Парнзу је ноставио редител> Мнодраг 
Гајић, у част 70-годншњице од 
оснивања Дилетантског позоришта у 
Лесковцу 1896.

На познв ондашњег управника 
Народног позорпшта Томпслава Н. 
Цветковића Наталија је присуство- 
вала премпјери, у брпл>антној Гајн- 
ћевој режији, 16. октобра 1966. године. 
Био је то Наталијин последњп боравак 
у родном Лесковцу. Наталија је бпла 
изузетно задоволша представом п 
љубазним позивом да буде гост 
Народног позоришта. Позоришту је. 
том приликом, поклоиила огромну 
енциклопедпју на немачком језнку, 
нешто намештаја н гардсробе а 
одрекла се и хонорара од представе 
која је извођена нреко 70 пута пред 
препуиим гледалиштем.

Наталија - лесковачка Парп- 
жанка. преживела је голготу преласка 
са сриском војском преко кршевите 
Албаније, била је предаии активиста 
Међународног црвеиог крста у 
Паризу, проносила је нме Парнза у 
Србији. а Лесковца у Француској п 
Србијн својом духовитом комедијом 
Лесковчани у Парнзу; светска дама. 
племенита особа, знаменпта Ле- 
сковчанка окончала је свој бурни и 
богати живот28. јануара 1978. годпне у 
Београду. оставивши сећање на своје 
одважно деловање за време рата. и 
књижевио дело које пркоси времену 
незаборавом.

Нашалија Лрсеновић

Занимљив је разговор са Ната- 
лијом објав.љен у новосадском листу 
"Застава", уочи премијере Ле- 
сковчана у Паризу у Новом Саду, маја 
1926: 'О себи само врло мало могу да 
кажем. Дуго времена сам живела у 
Паризу па сада велики део године 
боравим у француском главном граду. 
Оданде радим за београдске листове, 
који, морам да признам, више цене 
страногписца него домаћег. У почетку 
сам своје радове слала под властитим 
именом, али их нису објавлшвали, 
касније сам писала под француским 
псеудонимом и од тада ми сваки рад 
угледа светлост дана." О свом комаду 
Наталија је рекла да је музичка 
комедија са песмом и да очекује успех 
на новосадској сцени пошто је свуда 
где је играна добро прошла. "Мислим, 
додала је, да ће се и мађарској публици 
јако допасти. већ зато што су у њему 
садржане неке међународнс атрак- 
ције." (Представује режирао Радослав 
М. Веснић, знаменита личност српске 
позоришне историје).

Наталија Арсеновић-Драгоми- 
ровић је прва жена комедиограф у 
сриској књижевиости. Поред Ле- 
сковчана у Паризу написала јс још три 
позоришна комада: Висерна кн>еГин>а, 
Удај ми жену, Капетан Милан. После 
Другог светског рата започела је (није 
завршила) лакрдију о Тодору Тонићу, 
лесковачком адвокату, народном 
посланику, или како се сам називао 
"татко на народ". КоштЛесковчаниу

Томислао II. Цвешковић

Иашалија Лрсеноаић и 
Томислав /7. Цвешковић 

са супружиииима
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ТЕОРИЈА И ПРАКСА ПРЕВОЂЕЊА* * * * * *

НЕШТО О ПРЕВОДУ ЈЕДНЕ ФРАНЦУСКЕ ТВ СЕРИЈЕ
НА СРПСКИ ЈЕЗИК

Пратећи француску ТВ серију 
Сен Тропс (у оригиналу: Зои$ 1е 
5о1еИ) која је донедавна емитована 
на нашој телевизији, уочили смо у 
њеном преводу на српски језик 
велпки број разноврсних одсту- 
пања у односу на француски језик. 
Ова одступања. која се иначе не би 
могла сматрати последицом 
услова у којима се у принципу 
иреводе филмови и телевизијске 
серије. тичу се иреиошења на 
српски поједииих фрапцуских 
речи и израза, глаголских времена 
и начина иа и синтаксичких 
структура које доводе до промена 
смисла читаве реченице. При том 
као што ће се видети, речи, изрази 
и морфосинтаксичке структуре 
који припадају. ако се тако може 
рећи, стаидардном разговорном 
језику, па и стандардном францу- 
ском језику уонште а ређе "фами- 
лпјарном" регистру - у преводу на 
српски језнк не добијају своје 
семантичке еквиваленте.

Ради боље прегледности, 
одступања у нреводу груннсаћемо 
по врстама речи.

Имсипцс н синтагмс: ип циап 
сГћсиге (петнаест мннута) преноси 
сс са "пола сата", еззепсе (бензин) 
са "уље", 1а табпее (преподне) са 
"јутро", поиусИс/зссопбе/сћапсе 
(/нова/ прнлика) са "(нова) нада" и 
"(нова) срећа", аисћспсе (слуша- 
ност) са "гледаиост", 1а топбапће 
(сиобизам) са "свет", у иреводу 
реченице с'ез1 топ сс11ес (то је мој 
неуспех, нораз) помиње се "игра- 
ње шаха", гергосћс (пребацивање) 
се преносн са "приступ", иисПе 
(старатељство) са "пуномоћје", 
шаљива синтагма сотјге с1'ассисП 
(одбор за дочек) са "посета", 
властита именица Согзе (Корзика) 
са "Корса".

У неколнко случајсва уочава- 
мо преношење француске речн 

гласовиој структури блн- 
ском речју страног иорекла која 
постоји у нашсм језику алп нема са

пуцкати", зе Га1ге ујгег (бнти 
отпуштен, избачен с посла) са 
"преокренути се", је реих р1из т'еп 
раззег (више не могу без...) са "не 
могу више да пролазим”. 1а Гетте 
5'ез1 ћаггее (жена ти је отншла. 
побегла) са "... сакрила се", се1а пе 
1е ге§агс!е раз (то те се не тиче) са 
"то те не интересује", П \чет с1е 
5оП1гип ћуге (који је управо објавио 
књигу) са "који ће објавити 
књигу", Гез а со1е (ниси погодио) са 
"застраниоси".

Синтаксичкн елсменти: одрп- 
чна реченица ћГеззауег раз с1е т'ер- 
аг§пег (Не трудите се/не поку- 
шавајте да ме поштедите) преносн 
се са "ноштедите ме", у преводу 
реченице са гзв. рестриктивном 
негацијо.м је п'а1 сопПапсе чи'еп уоиз 
(само у вас имам поверења. само 
вама верујем) пзоставља се 
елеменат само који одговара 
рестрнкцији "имам поверења у 
вас". Много пута преводилац губи 
из вида да се у француском језнку у 
свакодневном говору у одрнчној 
реченнци нзостав.ља први део

њом исто значење или се у нашем 
језику у том контексту не може 
употребити, што значи да су те 
француске и свакој од њих 
одговарајућа реч нашег језика тзв. 
"лажни пријатељи". Тако у прево- 
ду читамо да "/неко на неком/ 
профитира" онда када се ради о 
искоришћавању (П ргоГпе 6е 101), 
говори се о "кризи" онда када је 
неко имао напад одређене болести 
или наступ лудила (еће а ГаП ипе 
спзе, спзе бе бетепсе), "нула" по-
стаЈе неко ко Је у датом контексту 
недостојан или неспособан (Гез пи1, 
је 5и15 пи1). Можемо претпоставити 
негативан трансфер италијанског 
или шпанског језика (фортуна 
"срећа") односно нмена римске 
богиње среће Фортуне када за 
преводиоца "/нема/ среће" неко ко 
нема никакву имовину (1а тотбге 
ГоПипе).

Придсвк и партиципи: 1асће 
(кукавица, слабић) преноси се са 
"отпуштен",... 51 с'е51 \та1 (ако је то 
истинито, тачно) преноси се са 
"могуће", ј'еп 5Ш5 Пеге (тиме се 
поносим, поносна сам на то) 
пренето је са "/.../ верна". Гегш55тп 
е51 <Јер1асее (термин емитовања 
емисије је промењен) са "емисија 
се преноси", 1е ргосеб С5Г геш15 
(суђење јеодложено) са "суђењеје 
започело".

негациЈе па се одрнчна реченпца 
преводп потврдном: Моп. је Гајше 
р1иб (Не. не волим те више) 
преносн се као "Волимте... више ". 
Вероватно се зато ј'ај ра5 реиг с1и 
по1г поп р1и5 (не бојнм се ни мрака) 
преноси са "не бојим се више 
мрака".

I

Глаголи н глаголски изрази:
бејеипег (ручати) преноси се са 
"доручковатн", 5е \'ап(ег (хвалити 
се) као "продаватн се", бирропсг 
(подноснтн) са "подржавати", 
нмператив гссоппаЈ5-1е ! (признај 
то!) са "препознај га!”. гепег 
(гледајте, слушајте) са "држите се 
добро", (рауех сс ^ие) \'ои5 <3е\'ег 
(/платите оно што сте дужни) са 
"(платите оно што) морате", је пе 
реих ра5 Гетресћег с!е (не могу те 
снречити да...) са "не труди се да", 
ј'агг1\'е раб а+1пГнпиГ (не успевам 
да...) са "не стижем", (поиб Гппгопб 
раг) сгачиег) (/на крају ћемо 
"капитулирати","пућн") са "/.../

Наша анализа је показала да у 
преводу француске ТВ серије Ссн 
Тропе постоје бројна одступања (а 
нисмо сва нн поменул и) у односу на 
изворник од којих већина доводп 
до потпуне промене 
преведених исказа у односу на 
изворник али и до стварања исказа 
којн су семантички непрозирни. 
Бројност и "тежина примера 
одступања преводи недвосмнслено

томе да °вај

значења

говоре у прилог 
нревод није радио 
преводилацзафраННУСК11Јез11К'

стручнн
иои.ој

Обрас/овкћ
Др Рад.»,,'1а
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Е:\ШС.\ЕМЕ.\Т 01) ЕМХ^ЛК 1АИС1ЈЕ ЕТКЛХСЕКЕ * * ** * *

1.Е8 1Ч01ЈУЕА1ЈХ 
МОТ5 Е1ЧТКЕ5

Л1Ј 01СТ10ШАЖЕ
СНа^ие аппсс р1ибјсигб 

сепиипсб (Јс то1б с1 с1'схргсбб1опб 
поиусПсб ГоШ 1сиг епСгсс с!апб 1с 
(ИсПоппаЈге. Оп усгга рати 1сб 
ћеигсих с1иб 1сб апеНсЈбтеб 
(рсор1с, саг(с 81М, 5М8 ои спсогс 
сиб(0Ш1бсг), ои (с1е-гсаН(с ои ђјсп 
бс ргспс!гс 1с сћои (бс (гасаббег).

Оп усгга сс((с аппсс ћсаисоир 
с1с то(б (ссћпк^исб с( бсЈсшШ^иеб 
раббСб с!апб 1с 1апд;иаус соигап( (1а 
р!ираг( бот Нсб а ПпГогтаНчис 
соттс с1сГга§тстсг, гассоига 
с1аујсг ои Иаи1 с1сђј1), с1сб то(б 
Ггапдајб циј гсб1$(еп( НЈеп аих 
ап§Пс1бтсб. риат аих потб 
ргоргсб чиј оп( ГаЈ11сиг сШгес ссКс 
аппсс оп (гоиуе 1с рсП( богсЈсг 
Наггу РоКсг, 1с Ргстјсг тЈпЈбКс 
Јсап-РЈсггс КаГГагЈп, ГасиНсс 
АппЈс 01гагс1о( ои спсогс 1с 
сИап1сиг ЈиНсп С1сгс. 1,'аррапНоп 
(Јс поиусаих то(б с1апб 1сб 
сПсПоппаЈгсб робс ип цгоб 
ргоћ1етс аих есН(сигб. Соттс оп 
сп1с\х (гсб рси, роиг ајпбј сНгс раб, 
а сИа^ис ГоЈб сс боп( с1сб ра^сб 
бирр1стсп(аЈгеб, с( соттс П пс 
Гаи( раб цис 1с Пугс бо 1 ( 
топб(гиеих оп сб( оћП§с с1с 
гссоипг а с!сб ргосссЈсб (ссИпЈцисб, 
аусс с1и рарјсг Пп, с(с, ои а1огб б1 оп 
а а ГаЈгс с1сб бирргсббјопб оп уа 
аћгсцсг (оп уа бирргјтсг ип 
схстр1с ои 1с гсгкЈгс р!иб соиг() с( 
П сб( гапббјтс 411*011 сп1сус 
сотр1е(стсп(ип то(.

0'аргех ГВ1.М 332, Гтгч

81ЈК 1ЛМТЕКРЕКЕХСЕ 0Е8 

ЕА1МС1ЈЕ8 У1УАМТЕб
Оп репзап с1 оп репзе епсогс ^ие 

ГеГПсас11е пе Гсп5е1§петеп( Јех 
1апдие5 (јерепп ђеаисоир сЈех 
(есђпјциез сГеп5еЈ§петеп(; оп у е5( 
с1'ассогс1. таЈ5 аи551 ип го1е асПГе5( 
сопПе аих е1е\е5.11 еб( ехтПет ци'Н у 
а с1е потђгеибСб сНГГегепсеб 
хпсПуј<1ие11е5 ешге 1еб е1с\'е$ 
сопсегпат 1еиг5 регбоппаПсез е( 1еиг 
то(1\'а(1оп - се 4111 реш [пПиепсег 1ез 
ге5и1(а(5 Н'арргепН55а§е. Ое се роЈп( 
с1е уие, с1ап5 ипе «гапс1е тезиге 1ез 
е1е\'е5 5от (епиз роиг гебропбађЈеб с!е 
1еиг5 рго§ге5. Роиг се5 гашопз. 1еб 
гесђегсђеб 501К огЈегКееб поп 
5еи1етеп( \:ег5 соттет Геп5е1§пап( 
еп5е1§пе, таЈ5 аи551 \'ег5 соттет 1е5 
арргепашб арргеппет

Оап5 по5 есо1е5 1еб е1еуеб 
Неугајет а\'01г ип сђоЈх ти1(1р1е - 
арргепНге р1и51еиг5 1ап§ие5 
е1гап§еге5 Напб (0115 1е5 п1\'еаих. ђеб 
еп5е1§пап(5 5е теигот с1’ассогс1 а\'ес 
то1 цие сђег с!е5 "ђШп§иеб" П у а 
(оијоигб ипе 1ап§ие е(гап§еге. ои 
тете та(ете11е. с1от1пе. 
1а155е с!еб (гасеб с1ап5 Гаи(ге. Се1а 
5етђ1е погта! циап( аих 1ап§ие5 
§ео§гарђјциетеп( р1и5 "ргосђеб", 
рагсе ^и'П у а (еПетеп! с!е 
ге55етђ1апсе5 Нап5 1е УосађсПаЈге е(

атоигеих с!е, (о рау аиепНоп (о - 
Гајге/рге(ег а((еп(1оп а... МаЈб се ^ие 
ј'арег9015 аи$51 сђех еих с'е5( ^ис с1ап5 
<Г'аи(ге5 бе§теп($ Гап§1аЈ5 1е5 §епе, 51 
Гоп реи( сђге; с'с5( Гап§1а15 ^ш е(оиГГе 
1е Ггап^аЈб. С'с5( 5иг(ои( 1е са5 а\'сс 1а 
ргопопс1а(1оп с( ГоПђо§гарђе. Еп 
репе(гап( с1апб 1а 1ап§ие Ггап^аЈбе (1а 
НеихЈете 1ап§ие) Гап§1а1б 1аЈ55е 
(оијоигб ипе ргопопсЈа(1оп НеГогтес; 
ј'еп(епс15 боиует, раг ехстр1е : 
ти51цие [тјигПс], ип [Лп], ге(агс1 
[п(агс1]. цис [кј], Гоппи1е [Гопији1], 
реи [ре]. 5Пг [51Г, Јиг]. сих [о]...

Се ^ш те 5етђ1е (ге5 1п(еге55ап( 
с'еб( цие 1ез е1е\'е5 циј арргеппеп( 
ГаНетапс! е( 1е Ггап^аЈб п'оп( ргеб^ие 
јата15 с1е ргођ1ете5 а\'ес Нс5 \'оуе11е5 
[у]. [0], [ое]. [а]. Ма15 геуепопб а 1а 
рага11е1е Гап§1а15 - 1е ГгапдаЈб. ђеб 
1пП1иепсе5 5е (гапиГбепс еп есгјшге 
аи551: [5] - бђатђге, бђагте; рш5 оп 
пе те( ра5 1а сесђПе 50115 1а 1е((ге с : 
§аг?оп - [§агсоп], е(с. II 1еиг аптуе 
5ои\’еп( сГеспге еп ап§1аЈ5 1с5 то(5 
Ггап<;а15 циј кН 50п( УгаЈтеШ 
5етђ1ађ1е5 : 1с р1аЈ5Јг - 1е р1еабиге, 1а 
ти5к)ие - 1а тибЈс, тајдоие - та§јс, 
ГеГГеС - ГеГГесС, 1е биссеб - 1е биссебб, 
е(с. Ј'а\'оие ци’Н5 боп( (гсб сгеа(ЈГ5, 
^и'П5 оп( ђеаисоир сЈЧпееб е( ^сГПб 
туепСепС (оијоигб цие^ие сђобе с!е 
поиуеаи. таЈ5 се (ђете гебСега ипе 
боигсе Јп(агЈ55ађ1е 5иг 1а^ие11е 
5'ехегсе 1а геПех1оп.

<Јап5 1а §гаттађге. Се ^ие ј'арсг<;о15 
сђег <1еб е1е\'е5 ^и! арргеппепС 
Гап§1аЈ5 е( 1е Ггап?а15 с'еб( ^ие 
Гап§1а15 1е5 аШе ђеаисоир а 
сотргепсЈге пе потђгеибев сђобеб 
папб 1а §гатта1ге Ггапдајбе : раг 
ехетр1е, ГЈп(сгго§а(1оп, 1 ез 
ђуро(ђе5С5.1а (гапбГогтаСЈоп ра551\'е, 
1е скбсоигб тсПгесС. (^а ђои§е 
\та1теп(. рагсе цие 1е5 тесаЈПбтеб 
с1и Гопс(1оппетеп(
5етђ1ађ1е5 ои ргебцис рагеНз.

II е5( угај ^ие. §гасс а Гап§1а1$, 1ез 
е1е\'е5 сотргеппепс ђјеп 1сб то(5 
ци’Н5 гспсопСгет ои ^и’Нб епСепНепС 
роиг 1а ргетјеге Г015. УоНа циеЦиеб 
ехетрЈеб : ађоНг - ађоИбђ, а<Јор(ег - 
а<Јор(, 1е уе1Пси1е - уеђјс1е, 1а бегепНс 

5егеп1(у, 1е 1сгапЈ - ПгапЈ, рауег - 
рау... Пб бе <ЈеђгоиН1сп( аббег ђјеп 
ауес 1еб схргсббјопб 1<ЈЈота(1цие5 
аи551 : (о Га11 јп 1оуе \\т(ђ - т.отђсг

Јсшга Нгугс

5оп I а$5сг
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Е№ЕШЕМЕ№ 01Ј 1А^С1ЈЕ ЕТКЛМСЕКЕ

ТЕбТ (Есо1ерппшге)

★ * *
* * *

I Ме1б Гаг11с1е <1еЛпЈ ои ЈпсЈеГшЈ:
реН1 боипге пе ГаЈ1 раб с!и ша1. 
сагас(егс с!е Кођег! еб1 шаиуајб. 

циебНопб.

1.
2.
3. Ие ргоГ робс

II Ме1б Гаг1Јс1е с1етопб1гаиГ: 
агс еб11гсб ђсаи. 
сЈујНбаЛоп еб! 1геб ауапсее. 
8шг1апс1еб боп1 гои§еб.

4.
5. ;
6.

III Мс1б 1а ргсробјиоп с!е :
7. Аи гтНеи
8. 1,с бас__
9. Иб 0111 ГаЈ1 ипе сотесНе

_ пиН ј'а1 сп1епс!и ип ђгик. 
рппсе еб! §гапс1.

аг(.

IV Ме(б 1а ргероб1(10п а :
10. II а та1______
11. 1Чоиб ауопб раг1е
12. II Гаи( репбег__

§споих.
_агт с!с К.ођег1.
(етрб.

:

V Мс(б ГагНс1е роббеббЈГ:
р1апе(е еб( 1а Тегге. (Иоб, Мо(ге)
_______ б1у1о а ђШе. (Топ, Теб)
ћ1б(оЈге сб( 1п(егсббап(с. (ба, боп)

13.
!14. Рге(е-то1

15. I
:

VI Мс(б 1сб адјесНГб а 1еиг р1асе :
16. МПспе а ипе гође. (ђе11е, јаипе)______
17. ЕИе бЧШегеббе аих ћађј(ис1еб. (дгес^иеб)
18. С'сб( ипе с1оПс. (1иттсибе)_________

I
I

VII Мс1б 1е сотрагапГои 1с 5ирсг1а11Г:
19. АијоисГИш, П ГаЈ1
20. Мобсои С5(____
21. МПспс С51

ГгоЈП ћ1СГ.
сћаиПе уП1с сп Еигоре. 
1п1сШ§еп1е ГП1с_____ 50п есо1с.

VIII Есг15 1с соп(га1гс :
22. Јс п'а1 Г1сп а с!сс1агсг.____________
23. Јс 11С 001111315 рСГбОППС а РаГ15.______
24. Јс Иб сћасипс с!с СС5 рћгабсб.______
25. ОисЦиЧт сћап(с Пап5 1а §гапс1с 5а11с.
26. Аисип пс гсцагПс 1а 1с1с.__________

IX Ра15 1с роПгаЈ! с1'ипс рсгбоппс :
27.
28.
29.
30.

ЗинсГса МИозегЈс
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Из историје лесковачког Друштва пријатеља Француске (9)

УСПЕШНО ПРЕБРОЂЕНА КРИЗА
Прсдлог Срстена Диннћа, главног 

уредника "Лссковачког гласника", о 
укрупњавању, концентрацији културних 
установа у Лссковцу ("Л.Г." од 11. 
априла 1925) наншао јс на разумевањс у 
Друштву пријатеља Француске и, у 
начслу, од управс Друштва јс прнхваћсн, 
али практично јс спровсдсн у дсло тск 
крајсм 1926. годинс својеврсном 
интеграцијом са Грађанском касино.м (о 
овомс смо опшнрно писали у прошлом 
броју ” Алнјансс").

На прихватањс Днннћсвс идсјс 
утицала јс, свакако, н чињсница да јс рад 
Друштва у овом псрноду (од априла 1925. 
до октобра 1926) био готово замро. О 
томс сведочи н чланак у "Лесковачком 
гласнику" од 16.10.1926. иод насловом 
Апел интелсктуаликма у Лесковиу. У 
њему, измсђу осталог, стојн:

"Овде постоји всћ вишс годииа 
Друштво пријатеља Франиуске. Због 
слабог учсшћа интелсктуалаиа живот 
тога друштва јс заиста сведсн на 
минимум. У другу недељу ће бити 
Генерална скупштина тоГа друштва, 
Где ћс сс бирати нова управа. Молс се сви 
они који сс интересују за ово друштво 
да се до тог дана упишу за члановс, како 
би моГли учествоватш на Главној 
скупштини. Упис сс врши код председ- 
ника Г. Др Ж. Конфина, или блаГајника Г. 
А. Чуљковића."

Скупиггина Друштва јс одржана 24. 
октобра, али о њој. нажалост, нсма ни 
речи у лесковачком нсдсљнику! Остала 
је тајна ко јс чинио нову управу, да ли је 
Жак Конфнно ионово изабран за 
предссдника или јс биран нско други. 
Извесно јс, међутим, да јс скупштина 
била бурна п да јс означила преокрст у 
раду Друштва. То потврђујс конфс- 
ренција прсдседника Друштва одржана 
7. новс.мбра са којс "Лссковачки 
гласник” доноси "значајан пасус" који јс 
био "посвс живо коментарисан" ("Л.Г." 
13.11.1926):

"Ми смо приликом наше Годииивс 
скупишшнс моГли да констатујемо да 
сва наша хумана и културна друштва 
више всГстирају нсго што живе. Један 
од разлоГа таквом стању ствари јесте 
и тај', што се вођсњс друштва пре- 
пушта у толикој мсри управама, да се 
остали чланови вишс мањс дезинтс- 
ресују оним што се догађа и ради. Ми би 
смо хтели да заведсмо нов порсдак. 
Једно друштво можс да успсва ако сви 
сарађујемо. Сваки од чланова трсба да 

прилике да своје идеје о вођс/ву 
друштва искажс, да тражи да се о њима

дискутујс и по потрсби приведу у дсло. 
Нначс критика из прикрајка и из 
завегпринс јс лака за оноГа који јс чшш, 
али јс јалова.

Ово ми дајс повода да сс осврнсм и 
на онс нашс суГрађане који су из других 
места или чак и другнх држава. Нека јс 
часним изузстшима пуна хвала, али оно, 
што они у том поГлсду чинс јс заиста 
ружно. Ми свакоГдаиа имамо приликсда 
чујсмо од тс Господс како у Лссковиу не 
ваља ово, тс си вал>а оно, како јс ту 
досадно, и што ја свс знам. Али та 
Господа никако нс марс да жртвују мало 
свој комодитет па да сс потрудс да 
покажу како је то код њих, Гдс је по 
/оиховим рсчима свс бољс, па да дадну 
нсшто срсдини у којој живе и која их 
храни. Они су махом људи школовани, 
који су прошли свста, те јс всроватно 
да они имају што да покажу. Имају они 
пуно прнлчка да развију своју блаГо- 
творну дслатност, па нска изволе. Биће 
нам као такви заиста драги суГрађани, 
њиаћсмо их радо, и у нашој средини им 
неће бити Горс но нама самима. Иначе су 
онн, што кажу франиузн, "ШезггаМез", 
н ја ихмолнм да нас оставе намиру, јер јс 
и нетактичио и нсуљудно имати увск и 
само ружну реч за срсдину која им даје 
ухљебија."

Конфсрснција иредседника Дру- 
штва свакако јс живо коментарисана, 
али полемике у штампи није било. У 
сваком случају. догодила сс прскрст- 
ница у раду Друштва пријатеља 
Францускс, и то у два правца. С јсднс 
стране, заједничко дсловање са Грађан-

ском касином постало јс врло брзо 
стварност, а са другс етранс, у самом 
Друштву дссиле су сс промсне којс су 
далс интерссантне рсзултатс.

Иова управа јс очнто желсла да 
завсдс рсд и иокрснс Друштво из * 
учмалости. Всћ 6. новембра иојавл>ују се 
у "Лесковачком гласннку" три поссбис 
вссти "из клуба Бсх Апих <1е 1а Ггапсе". 
Прва сс односп на курсевс за пзучавање 
француског јсзика. Јавност јс обавс- 
штсна да сс уводи јсдна новпна: поред 
тсчаја за почстнпкс прсдвиђси јс п још 
јсдан за усавршавање јсзика. Друга се 
тицала бнблиотскс Друштва, одн. клуба. 
Јавља сс да јс започст ннвснтар, да ћс сс 
трснутио књигс пздавати само петком, а 
"молс сс она лица. која имају код себе 
књпгс из овс библиотскс, да нх изволс 
вратити". Наглашсно јс прн том да јс 
уведено стално, свакоднсвно дсжурсгво 
V локалу Друштва "од 5 1/2 до 6 1/2 по 
поднс". Најавл>ена је, најзад, као трсћа 
всст, "ирва чајанка у овој ссзонн" коју, у 
недсл>у 7. новсмбра, "ириређује уирава 
клуба за својс члановс и њиховс гостс... у 
свомс локалу". Чајанка, "са конфс- 
рснцпјом и нгранком", оцењена јс у 
"Лесковачком гласнпку" од 13.11.1926. 
као "ванрсдио успсла" а одржана јс. 
всроватно због всликог интсресовања, 
"у лспој и отмсној салп код Плуга".

Били су то први кораци у оживља- 
вању рада Друштва ирпјатсља Францу- 
скс послс вишемесечнс кризе у коју јс 
онобилозапало.

■пгк

Улшш Краљиие Маријс у којој се налазило ссдиииис Друииива 
од 1924-1929. Годинеима

Билтен уређује редакција. Главни уредник Душан Јањић. Слог и штампа Цицсро Лесковац.
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